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Até agora as prévias do PSDB para a escolha do 
candidato presidencial em 2022 virou uma enor-
me lambança. Primeiro erro foi ter sido realizada 
distante 10 meses das eleições, quando a popu-
lação está mais interessada é em saber se vai ou 
não haver carnaval. 

Sinais de esgotamento

oimparcial.com.br

CPI dos transportes 
público de São Luís 
será instalada hoje

ENEM : Estudantes com covid-19 podem pedir reaplicação da prova
PÁGINA 9

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar a situação do Transporte Público de São Luís será instalada na tarde 
desta quarta-feira (24). A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara dos Vereadores de São Luís, Osmar Filho (PDT), que 

justificou o atraso dos trabalhos, em decorrência de dois requerimentos de autoria dos vereadores Marquinhos (DEM)  Francisco 
Carvalho (PSL), terem sido protocolados junto à Mesa Diretora do legislativo municipal.   PÁGINA 3

Semana do Doador: 
“Nós sempre estamos 
precisando de sangue”

O dia 25 de novembro, é comemorado 
o Dia do Doador Voluntário de Sangue. A 
data serve para homenagear as pessoas 
que reservam um tempo do seu dia para 
doar sangue, também serve para cons-
cientizar e informar as pessoas sobre a 
importância de ser um doador de sangue.

PÁGINA 8

50% dos pessoas 
com diabetes não 

tem conhecimento
da doença 

PÁGINA 9

1ª competição de Rally Indoor em Morros
A 1ª Competição Rally Indoor, organizada pelo grupo Maranhão 

Rally, acontece neste domingo (28), no loteamento do Rio Una Con-
domínio Clube, no município de Morros. PÁGINA 10

NATAÇÃO: Sofia Duailibe conquista
 4 ouros e vence maratona no Ceará

PÁGINA 10

Maranhense Núbia 
lança seu primeiro 
álbum de reggae

O EP Peso da Ilha traz canções 
inéditas e novas versões de hits 

com a marcante voz de Núbia. Can-
tora participa da 15ª Edição do Fes-
tival Se Rasgum (Pará). PÁGINA 11
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Pedido do colegiado se deu por conta de uma transmissão ao vivo em que o presidente
da República associou a vacina contra o novo coronavírus ao desenvolvimento da aids

CPI DA COVID

Moraes suspende quebra
de sigilo de Bolsonaro

O
mi nis tro do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF) Ale xan dre 
de Mo ra es sus pen deu a de- 
ter mi na ção da Co mis são 

Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da Co- 
vid-19 que es ta be le cia o en vio dos si- 
gi los te le má ti cos do pre si den te Jair 
Bol so na ro ao pro cu ra dor-ge ral da Re- 
pú bli ca (PGR), Au gus to Aras, e à Cor- 
te, além da sus pen são de per fis em re- 
des so ci ais. As ações fo ram apro va das 
pe lo co le gi a do em 16 de ou tu bro.

A de ci são mo no crá ti ca foi as si na da 
na úl ti ma sex ta-fei ra (19/11) por Mo- 
ra es e pu bli ca da nes ta se gun da-fei ra 
(22/11). A co mis são apro vou a que bra 
do si gi lo de Jair Bol so na ro nas re des 
so ci ais por cau sa da li ve em que o che- 
fe do Pla nal to re la ci o nou o de sen vol- 
vi men to da sín dro me da imu no de fi ci- 
ên cia ad qui ri da (Aids) à va ci na con tra 
a co vid-19.

A Ad vo ca cia-Ge ral da União (AGU), 
que re pre sen ta o pre si den te, en trou 
com um man da do de se gu ran ça no 
STF pa ra que o si gi lo do che fe do Exe- 
cu ti vo fos se man ti do. Após de fe rir a li- 
mi nar so li ci ta da, Mo ra es deu vis ta 
dos au tos à PGR, pa ra que se ma ni fes- 
te em até 15 di as.

Na de ci são, Mo ra es 

afir mou que “não viu 

uti li da de na ob ten ção 

pe la CPI das 

in for ma ções e dos

A AGU ENTROU COM UM MANDADO DE SEGURANÇA PARA QUE O SIGILO  FOSSE MANTIDO

da dos re qui si ta dos pa ra 

fins de in ves ti ga ção ou 

ins tru ção pro ba tó ria já 

en cer ra da e que se quer 

po de rão ser aces sa das 

pe los seus mem bros”.

“Mes mo re co nhe cen do às Co mis- 
sões Par la men ta res de Inqué ri to po- 
de res ins tru tó ri os le gi ti ma do res de 
atos de na tu re za cons tri ti va, as me di- 
das ou tor ga das dis tan ci a ram-se do 
seu ca rá ter ins tru men tal, pois o ato 

co a tor aca bou por ex tra po lar os li mi- 
tes cons ti tu ci o nais in ves ti ga tó ri os de 
que do ta da a CPI ao apro var re que ri- 
men to de que bra e trans mis são de si-
gi lo te le má ti co do im pe tran te, en tre 
ou tras de ter mi na ções, sem que te nha 
apre sen ta do fun da men ta ção a de- 
mons trar sua pró pria efe ti vi da de em 
re la ção ao fim al me ja do pe la Co mis-
são Par la men tar, que já ha via en cer ra-
do sua in ves ti ga ção, in clu si ve com a 
ela bo ra ção do re la tó rio fi nal”, des ta- 
cou.

O re la tó rio apro va do pe los se na do- 
res de fen deu a sus pen são de Bol so na- 
ro nas re des so ci ais, ideia que ga nhou 
for ça após ele usar a trans mis são ao 
vi vo pa ra di vul gar fa ke news so bre as 
va ci nas.

ITAPECURU-MIRIM

Wendell Lages destina R$400 mil para cirurgias

O DEPUTADO WENDELL LAGES (PMN) DESTINOU EMENDA PARA O MUTIRÃO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS NO HOSPITAL REGIONAL 

Co me ça nes ta quar ta-fei ra (24) e
se gue até sá ba do, dia 27 de no vem bro,
o Mu ti rão de Ci rur gi as Of tal mo ló gi- 
cas no Hos pi tal Re gi o nal de Ita pe cu- 
ru-Mi rim. A ação tem o apoio do de- 
pu ta do es ta du al Wen dell La ges
(PMN), que des ti nou emen da par la- 
men tar no va lor de 400 mil re ais.

Du ran te seu man da to, Wen dell La- 
ges sem pre abra çou a cau sa da saú de,
tan to por meio de pro je tos de leis,
quan to por meio de emen das par la- 
men ta res.

“Te re mos a

opor tu ni da de em

re a li zar 500

pro ce di men tos pa ra

ca ta ra ta e pte rí gio

(car ne cres ci da nos

olhos) du ran te es sa

im por tan te ação que

be ne fi ci a rá o mu ni cí pio

e tam bém to da re gião”,

ex pli cou.

Se gun do o di re tor clí ni co do Hos pi-
tal Re gi o nal Adé lia Ma tos Fon se ca, Dr.
Ri car do La ges, o ob je ti vo da cam pa- 
nha é ze rar a fi la de es pe ra de pa ci en- 
tes que aguar dam por es tas ci rur gi as.
“Com a emen da do de pu ta do, que
sem pre apoia nos sa ci da de com ações
im por tan tes, va mos con se guir avan-
çar com as ci rur gi as e pro ce di men- 
tos”, afir mou.

 

Cons ci ên cia do es que ma

COR RUP ÇÃO

Su pe ri or Tri bu nal
Mi li tar man tém 10
con de na ções por
des vio de R$ 4 mi lhões

O Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar (STM) man te ve a con de- 
na ção em mais de 50 anos de pri são de 10 pes so as, en tre
ofi ci ais do Exér ci to e ci vis, por des vio de di nhei ro pú bli- 
co do Hos pi tal Mi li tar de Área de Re ci fe (HMAR), en tre
os anos de 2011 e 2012. Na pri mei ra ins tân cia da Jus ti ça
Mi li tar da União (JMU), em Re ci fe, em jul ga men to de
pri mei ro grau, 12 réus fo ram con de na dos e ou tros seis
fo ram ab sol vi dos.

Di ver sos cri mes fo ram co me ti dos no es que ma de
cor rup ção, co mo es te li o na to, cor rup ção pas si va, cor- 
rup ção ati va, fal si fi ca ção de do cu men tos e sub tra ção ou
inu ti li za ção de li vro, pro ces so ou do cu men to. Os de li tos
re sul ta ram em pre juí zo de mais de R$ 4 mi lhões.

En tre os acu sa dos es tão três co ro néis, dois te nen tes-
co ro néis, dois ma jo res, qua tro ex-te nen tes tem po rá ri os
do Exér ci to e se te ci vis do ra mo de for ne ci men to de me- 
di ca men tos e de in for má ti ca. To dos os ofi ci ais su pe ri o- 
res fa zi am par te da di re ção e da ges tão do hos pi tal. Após
um Inqué ri to Po li ci al Mi li tar (IPM), ins tau ra do pe lo
pró prio co man do do Exér ci to, o Mi nis té rio Pú bli co Mi li- 
tar (MPM) ofe re ceu de nún cia con tra 18 pes so as.

Se gun do a de nún cia do MPM, uma te nen te tem po rá- 
ria do Exér ci to cum priu or dens de um dos te nen tes-co- 
ro néis e re a li zou de ta lha men tos pa tri mo ni ais de me di- 
ca men tos e ma te ri ais de in for má ti ca que nun ca fi ze ram
par te do pa trimô nio do Hos pi tal Mi li tar. Além da te nen- 
te não pos suir atri bui ção pa ra tal fun ção, mui tas das ve- 
zes, a prá ti ca era re a li za da após emis são de no tas de em- 
pe nho

Ain da de acor do com a pro mo to ria, a pro va de que os
ma te ri ais in di ca dos ja mais fo ram efe ti va men te en tre- 
gues se deu pe la in clu são tar dia na car ga de ma te ri ais do
quar tel. No mes mo sen ti do, tam bém não fo ram lo ca li- 
za das so li ci ta ções de uso ou do cu men to si mi lar que de- 
mons tras sem a saí da das uni da des que fal ta vam. 

A emis são das no tas de em pe nho frau du len tas in di- 
ca das na de nún cia te ria si do re a li za da por um dos ma jo- 
res, che fe da Se ção de Aqui si ções, Li ci ta ções e Con tra- 
tos, que tam bém se omi tiu quan do ti nha o de ver le gal
de agir pa ra fre ar as ir re gu la ri da des ve ri fi ca das.

“To das es sas ações fo ram vol ta das

pa ra dar apa rên cia de le ga li da de às

aqui si ções fic tí ci as, que fo ram

las tre a das pe las no tas fis cais

fal si fi ca das, emi ti das pe los

em pre sá ri os”, cons ta a de ci são.

O com por ta men to dos acu sa dos te ria cau sa do um
pre juí zo à União de R$ 4.414.330,15. Ain da de acor do
com o MPM, pa ra cor ro bo rar a em prei ta da de li tu o sa e
dar apa rên cia de le ga li da de, fo ram ela bo ra dos vá ri os
do cu men tos fal sos, den tre eles, ofí ci os so li ci tan do
“apoio de es to que” e car tas de cré di to, bem co mo o re- 
gis tro de no tas fis cais fal sas no SIS CO FIS. Os acu sa dos
ci vis con fec ci o na ram “car tas de cré di to” que o HMAR
te ria jun to à em pre sa, acer ca dos pro du tos fic ti ci a men te
ad qui ri dos e que nun ca fi ze ram par te do pa trimô nio do
HMAR.

Em agos to do ano pas sa do, no jul ga men to de pri mei- 
ro grau, a juí za fe de ral da Jus ti ça Mi li tar da União, Ma ria
So cor ro Le al, de ci diu por con de nar 12 dos réus, sen do 7
ofi ci ais do Exér ci to e 5 ci vis. 

Pa ra a ma gis tra da, to dos ti nham cons ci ên cia do es- 
que ma de ven das fic tí ci as be ne fi ci an do as em pre sas
pri va das, no sen ti do de per mi tir o pa ga men to por mer- 
ca do ri as que não fo ram en tre gues ao HMAR ou en tre- 
gues par ci al men te, ou ain da de per mi tir a subs ti tui ção
por pro du tos di fe ren tes dos li ci ta dos e cons tan tes nas
no tas de em pe nho, “atos que, sem dú vi da ne nhu ma,
aten tam con tra a Ad mi nis tra ção Mi li tar. 

Aos con de na dos era exi gí vel con du ta di ver sa, abs ten- 
do-se de cri ar tal en go do, com a con se quen te ob ten ção
da van ta gem in de vi da em ra zão da fun ção e em de tri- 
men to dos prin cí pi os da Ad mi nis tra ção Pú bli ca Mi li tar,
bem co mo de ofer tar e re ce ber as quan ti as des cri tas nos
pre sen tes au tos”, dis se a juí za.

São Luís, quarta-feira, 24 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Escolha dos membros que vão integrar a CPI acontecerá, após reunião hoje a tarde
entre a presidência da Casa e os dois parlamentares que protocolaram a solicitação

SAMARTONY MAR TINS

So bre os re que ri men tos 

CÂMARA DE SÃO LUÍS

CPI dos transportes será
instalada  nesta hoje

A
Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to (CPI) que vai in ves- 
ti gar a si tu a ção do Trans por te
Pú bli co de São Luís se rá ins- 

ta la da na tar de des ta quar ta-fei ra (24).
A in for ma ção foi con fir ma da pe lo
pre si den te da Câ ma ra dos Ve re a do res
de São Luís, Os mar Fi lho (PDT), que
jus ti fi cou o atra so dos tra ba lhos, em
de cor rên cia de dois re que ri men tos de
au to ria dos ve re a do res Mar qui nhos
(DEM)  Fran cis co Car va lho (PSL), te- 
rem si do pro to co la dos jun to à Me sa
Di re to ra do le gis la ti vo mu ni ci pal.

Se gun do Os mar Fi lho, os re que ri- 
men tos que já tra mi ta ram pe la Pro cu- 
ra do ria Ge ral da Ca sa já re ce be ram
pa re cer so bre a le ga li da de. O pre si- 
den te da Câ ma ra, en fa ti zou tam bém
que o re gi men to in ter no dá pre fe rên- 
cia à ma té ria que foi pri mei ro pro to- 
co la da. Ou se ja, a do ve re a dor Chi co
Car va lho. E co mo am bas tra tam so bre
o mes mo as sun to, ha ve rá uma reu- 
nião com a par ti ci pa ção dos dois par- 
la men ta res pa ra que a CPI se ja ins ta- 
la da, e em se gui da acon te ça a es co lha
dos in te gran tes da co mis são.

Va le lem brar que Fran cis co Car va- 
lho reu niu 11 as si na tu ras e Mar qui- 
nhos, 12, nú me ro su fi ci en te pa ra a
ins ta la ção da CPI que vai in ves ti gar a
“cai xa pre ta” que en vol ve as ne go ci a- 
ções que en vol vem o se tor de trans- 
por te da ca pi tal  ma ra nhen se.  A dis- 
cus são acer ca da cri a ção de uma co- 
mis são que in ves ti gue o sis te ma de
trans por te pú bli co de São Luís ga- 
nhou for ças após uma das mais lon- 

gas gre ves de ôni bus da ca pi tal ma ra- 
nhen se que ocor reu  no mês de ou tu- 
bro. Fo ram 12 di as de pa ra li sa ção to- 
tal, o que ati çou a cu ri o si da de da opi- 
nião pú bli ca acer ca de co mo são fei- 
tos os acor dos en vol ven do pre fei tu ra,
em pre sá ri os e em pre ga dos, por meio
de li ci ta ção ocor ri da em 2016.

Uma das pro po si ções é de au to ria
do ve re a dor Mar qui nhos (DEM), que
jus ti fi cou a ins ta la ção da CPI na Ca sa
pa ra in ves ti gar não só o sis te ma de
trans por te na Ca pi tal co mo os pre juí- 
zos cau sa dos pe la gre ve na ci da de e a
si tu a ção atu al dos ôni bus que pres- 
tam ser vi ço no sis te ma de trans por te
de São Luís.  “Fa re mos um pro ces so
de in ves ti ga ção e va mos sa ber quem
são os res pon sá veis pe lo sis te ma de
trans por te pú bli co da nos sa ci da de
es tar do jei to que es tá: fa li do e que- 
bra do. A CPI ser vi rá pa ra sen tar mos
jun tos com os ór gãos com pe ten tes e
to das au to ri da des pa ra in ves ti gar mos
e sa ber mos qual é a re al si tu a ção e, de
fa to, o que es tá acon te cen do com to- 
do es se sis te ma; e tam bém por quais
mo ti vos as em pre sas não têm me lho- 
ra do es se ser vi ço pa ra a po pu la ção de
São Luís”, ex pli cou Mar qui nhos.

A ou tra pro pos ta de ins ta la ção de
CPI pa ra apu rar ques tões re la ti vas ao
trans por te pú bli co de São Luís é de
ini ci a ti va do ve re a dor Fran cis co Car- 
va lho (PSL), que tam bém  ofi ci a li zou a
pro pos ta pri mei ro e pe diu aco lhi- 
men to de la aos par la men ta res.  “Es tá- 
va mos em ple na gre ve e ti ve mos a
ideia de fa zer o pe di do de ins ta la ção
da CPI pa ra ana li sar o con tra to en tre
os em pre sá ri os de trans por te co le ti vo
e a Pre fei tu ra de São Luís. Que re mos

sa ber se dei xa ram de cum prir al gum
item des se con tra to, pa ra que o pre- 
fei to pos sa anu lar, can ce lar ou aca bar
com es se con tra to e fa zer uma no va li- 
ci ta ção pa ra tra zer no vas em pre sas
que te nham con di ções de aten der a
po pu la ção de São Luís. A CPI se rá pú- 
bli ca. To dos os ve re a do res que qui se- 
rem par ti ci par, po de rão par ti ci par”,
as si na lou Fran cis co Car va lho.

O 1º vi ce-pre si den te da Câ ma ra,
Gu tem berg Araú jo, ex pli cou que pa ra
aco lhi men to de uma pro po si ção que
tra ta de ins ta la ção de CPI, de acor do
com a Cons ti tui ção Fe de ral, são ne- 
ces sá ri os 3 re qui si tos. O 1º é que te- 
nha 1/3 das as si na tu ras dos mem bros
da Ca sa. O 2º é que te nha um pra zo
de fi ni do. O 3º é ter fa to de ter mi na do.
Se ti ver es ses 3 ins tru men tos, au to- 
ma ti ca men te se rá acei ta na Ca sa. Se
os dois re que ri men tos ti ve rem, os
dois se rão acei tos.

Tam bém apoi am a CPI do Trans-
por te Pú bli co de São Luís os ve re a do- 
res: Co le ti vo Nós (PT), Pau lo Vic tor
(PC doB), Al dir Jú ni or (PL), Andrey
Mon tei ro (Re pu bli ca nos), Antô nio
Gar cez (PTC), As tro de Ogum (PC-
doB), Cha gui nhas (Po de mos), Con ci- 
ta Pin to (PC doB), Do min gos Paz (Po- 
de mos), Ed son Ga gui nho (DEM), Fá- 
ti ma Araú jo (PC doB) e Ze ca Me dei ros
(Pa tri o ta). O pe di do de ins ta la ção da
CPI acon te ceu após os 12 di as de gre- 
ve que pa ra li sou 100% da fro ta pre ju- 
di can do a lo co mo ção da po pu la ção
nos qua tro mu ni cí pi os que in te gram
a gran de ilha.

PODER LEGISLATIVO

Othelino convida para o ‘Assembleia em Ação’ 

O ENCONTRO  ‘ASSEMBLEIA EM AÇÃO’  SERÁ REALIZADO NA CÂMARA DE VEREADORES DE CAROLINA , A PARTIR DAS 8H  DE SEXTA-FEIRA

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), con vi dou a po pu la- 
ção e li de ran ças po lí ti cas das re giões
Sul e To can ti na pa ra par ti ci pa rem,
nes ta sex ta-fei ra (26), em Ca ro li na, da
6ª edi ção do ‘As sem bleia em Ação’. O
en con tro se rá re a li za do na Câ ma ra de
Ve re a do res, a par tir das 8h, com o ob- 
je ti vo de apro xi mar a Ca sa do Po vo
dos mu ni cí pi os e da so ci e da de.

Es ta se rá a úl ti ma edi ção do pro gra- 
ma iti ne ran te do Le gis la ti vo ma ra- 
nhen se es te ano. Par ti ci pa rão de pu ta- 
dos es ta du ais e re pre sen tan tes de
mais de 30 mu ni cí pi os, en tre pre fei- 
tos, ve re a do res e so ci e da de ci vil.

Othe li no Ne to des ta cou que o ‘As- 
sem bleia em Ação’ é uma for ma de os
par la men ta res in te ra gi rem não só

com a clas se po lí ti ca, mas tam bém
com a po pu la ção de ma nei ra ge ral
nas mais di ver sas re giões.

“Des ta vez, es ta re mos na be lís si ma
ci da de de Ca ro li na pa ra ou vir e fa lar
da qui lo que é pro du zi do no nos so
Par la men to Es ta du al e tro car ex pe ri- 
ên cia com as Câ ma ras Mu ni ci pais. Es- 
tão to dos con vi da dos pa ra par ti ci pa- 
rem des te im por tan te mo men to co- 
nos co”, de cla rou o che fe do Le gis la ti- 
vo ma ra nhen se.

Pro gra ma ção
A pro gra ma ção te rá iní cio com a

sau da ção dos par la men ta res pre sen- 
tes aos par ti ci pan tes, se gui da das pa- 
les tras ‘Pro ces so Le gis la ti vo’, a ser mi- 
nis tra da pe lo con sul tor le gis la ti vo
cons ti tu ci o nal da Ca sa, An der son Ro- 
cha; e ‘Ino va ções do Di rei to Elei to ral’

pe lo di re tor de Ad mi nis tra ção da Ale- 
ma, An ti no No le to.

Lo go após, os par ti ci pan tes fa rão
per gun tas e apre sen ta rão de man das
de seus mu ni cí pi os. Na eta pa de au di- 
ên cia pú bli ca, tam bém se rão dis cu ti- 
dos te mas per ti nen tes aos in te res ses
ma cro e conô mi cos do agro bu si ness
do MA TO PI BA, re gião for ma da por
áre as ma jo ri ta ri a men te de cer ra do
nos es ta dos do Ma ra nhão, To can tins,
Pi auí e Bahia, atu al men te con si de ra- 
da a no va fron tei ra agrí co la do Bra sil.

Se rão abor da das, ain da, ques tões
ma cro es tru tu rais pa ra o de sen vol vi- 
men to do eco tu ris mo no ei xo Ja la- 
pão/Cha pa da das Me sas, uma vez que
Ca ro li na es tá si tu a da no cen tro des te
de ba te.
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Con tas aber tas (1)

Con tas aber tas (2)

Mis tu ra in sa ná vel

“Igual à pa ra da ma ti nal: tem que es tar ar -
ru ma di nho”.

Re for ma tri bu tá ria

No va ame a ça

Si nais de es go ta men to
Até ago ra as pré vi as do PSDB pa ra a es co lha do can di da to pre- 

si den ci al em 2022 vi rou uma enor me lam ban ça. Pri mei ro er ro foi
ter si do re a li za da dis tan te 10 me ses das elei ções, quan do a po pu- 
la ção es tá mais in te res sa da é em sa ber se vai ou não ha ver car na- 
val. O se gun do er ro foi es can ca rar com tan ta an te ce dên cia, a
guer ra in ter na que mui tos es pe cu la vam mais não ti nham com- 
pro va ção. Ago ra se sa be que o par ti do fi cou me nor do que as am- 
bi ções de su as li de ran ças. A ra cha du ra vai de nor te a Sul. No Rio
Gran de, o ma ra ga to Edu ar do Lei te di vi de com o pau lis ta João Do- 
ria a dis pu ta pe la va ga de can di da to, ten do no Nor te amazô ni co,
Arthur Vir gí lio, ex-pre fei to de Ma naus.

Além da di vi são, fi cou cla ro que já não há um co man do nem
pa ra por or dem nem nas vo ta ções da Câ ma ra. A ban ca da do PSDB
apoi ou to tal men te a apro va ção da PEC dos Pre ca tó ri os, com bus- 
tí vel elei to ral que o pre si den te Jair Bol so na ro mais pre ci sa pa ra
po ten ci a li zar sua re e lei ção, com a mas sa be ne fi ciá ria do Au xí lio
Bra sil. Se não bas tas se, os tu ca nos ain da tro ca ram a ur na ele trô ni- 
ca por um apli ca ti vo deu um ve xa me re tum ban te. En gui çou e adi- 
ou as pré vi as, por não su por tar a vo ta ção dos 40 mil fi li a dos do
par ti do. De que bra, re a li men tou o dis cur so de Bol so na ro so bre a
in vi o la bi li da de do vo to ele trô ni co, além da di vi são dos tu ca nos,
que en fra que ce o PSDB em 2022.

A si tu a ção che gou a tal pon to que o can di da to Arthur Vir gí lio
com pa rou o de pu ta do fe de ral Aé cio Ne ves (PSDB-MG), ali nha do
de Edu ar do Lei te, a uma “ma çã po dre a es tra gar as bo as”. Ele ata- 
cou ain da o com por ta men to “bol so na ris ta” da ban ca da tu ca na
em vo ta ções no Con gres so. Tu do di to ao la do do go ver na dor, João
Do ria. “Con si de ro o PSDB um ca mi nhão car re ga do de ma çãs bo- 
as, mas tem uma que es tá es tra gan do as ou tras. E dou no me e so- 
bre no me: Aé cio Ne ves”, dis pa rou, Vir gí lio. Por tan to, a guer ra po- 
de pro vo car evi den te re vo a da de par la men ta res tu ca nos na di re- 
ção de ou tros am bi en tes – pre fe ren ci al men te, o PL do pre si den te
Bol so na ro.

Do ria e Lei te apa re cem em bo la dos nas pes qui sas, nun ca aci- 
ma de 6%, na dis pu ta lon ga men te po la ri za da en tre Luiz Iná cio
Lu la da Sil va (PT) e Jair Bol so na ro. Por tan to, as pré vi as só ser vi ram
pa ra di mi nuir o PSDB e es can ca rar a am bi ção ili mi ta da de Do ria,
che fe do Es ta do con tro la do pe lo mes mo par ti do há lon gos 28
anos. Co mo o tem po é o se nhor da ra zão, o con ser va do ris mo dos
tu ca nos, que se con fun de com as po si ções dú bi as de su as li de ran- 
ças, mos tra que qual quer que se ja o re sul ta do das pré vi as, elas
acen dem o si nal de aler ta so bre o fim do rei na do em são Pau lo po- 
de es tar lo go ali adi an te, em 2022, ao in vés do re co me ço na Pre si- 
dên cia da Re pú bli ca.

Em meio a po lê mi ca da lu pa do Tri bu nal de Con tas da União
so bre as con tas do Pa lá cio do Pla nal to e dos car tões cor po ra ti vos,
pre si den te Jair Bol so na ro re sol veu trans fe rir o mi nis tro do TCU,
Rai mun do Car rei ro Sil va pa ra bem lon ge: a em bai xa da do Bra sil
em Por tu gal.

Mes mo sem ser ex perts em ques tões di plo má ti cas, o no me de
Rai mun do Car rei ro, “afi lha do” de Edi son Lo bão e de Jo sé Sarney,
já es tá no Se na do. Bol so na ro quer subs ti tui-lo por al guém ali nha- 
do com ele, mes mo sen do a vez de o Se na do fe de ral in di car o no- 
me.

O PSB vi ve ho je o dra ma que mo les ta o PT em vá ri os es ta dos.
Ter vá ri as cor ren tes que pas sam pe las po si ções cen tris tas às de
es quer da ra di cal. O go ver na dor Flá vio Di no, quan do tro cou o PC- 
doB pe lo PSB já sa bia des sas pe ri pé ci as de co lo ra ção ide o ló gi cas.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro com no va ame a ça de anu lar a
con ces são da Re de Glo bo em 2022, fa zen do um pa ra le lo com o
Exér ci to, mes mo sa ben do que não de pen de só de le: te rá que pas sar
pe lo con gres so e o Ju di ciá rio.

 
Na se gun da-fei ra pas sa da, o go ver na dor Flá vio Di no foi

a Ca xi as inau gu rar a res tau ra ção que fez na his tó ri ca
União Ar tís ti ca Ope rá ria Ca xi en se, pré dio de 91 anos

de exis tên cia – quan do Ca xi as era ter ra dos in te lec tu ais
e tam bém da eco no mia pu jan te.

 
A União Ar tís ti ca sim bo li za Ca xi as é mar ca dos tem pos

áu re os da in dus tri al têx til e de be ne fi ci a men to de ar- 
roz e co co ba ba çu. Era o clu be so ci al da ci da de, ago ra

abri ga o 61º Res tau ran te Po pu lar e o cen tro de ven da
de ar te sa na to, cri a do pe la pre fei tu ra.

 
A ba gun ça das pré vi as do PSDB fez com que a bus ca pe- 

la 3ª Via na dis pu ta pre si den ci al en tre Lu la da Sil va e
Jair Bol so na ro con ti nue sen do um com pli ca do jo go de

xa drez a ator men tar a men te das li de ran ças de vá ri os
par ti dos.

O se na dor Ro ber to Ro cha vai pro mo ver o se mi ná rio “Des com- 
pli ca”, so bre a re for ma tri bu tá ria, da qual é re la tor. O te ma te rá a
es pe ci a lis ta Me li na Ro cha, da Uni ver si da de York (Ca na dá), de ba- 
ten do, em Im pe ra triz, dia 26 – au di tó rio do Se nai.

No en con tro com apoi a do res no cer ca di nho do Pa lá cio do Al- 
vo ra da, na noi te de se gun da-fei ra (22), o pre si den te Jair Bol so na ro
vol tou a ame a çar a re no va ção da con ces são da Re de Glo bo, que
ven ce em ou tu bro de 2022. “A Glo bo tem en con tro co mi go ano
que vem”.

São Luís, quarta-feira, 24 de novembro de 2021
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JU LIÁN CO LOM BO
É eco no mis ta com mais de 20 anos de
car rei ra em ban co, tam bém é co-fun da -
dor e CEO da N5, em pre sa de soft ware
de di ca da à trans for ma ção di gi tal no se -
tor fi nan cei ro

EDITORIAL

Inflação e desemprego
Quem vai ao su per mer ca do tem a exa ta

no ção de co mo o cus to de vi da dis pa rou no
Bra sil. Não por aca so, pe la pri mei ra vez, os
mais de 100 ana lis tas ou vi dos se ma nal men- 
te pe lo Ban co Cen tral pas sa ram a pro je tar
in fla ção de dois dí gi tos pa ra es te ano, mais
pre ci sa men te 10,12% — um da do es tar re ce- 
dor. Quan do a ca res tia su pe ra a bar rei ra de
10%, re co lo cá-la no va men te nos ei xos exi ge
um gran de sa cri fí cio pa ra a po pu la ção. As ta- 
xas de ju ros te rão que su bir mui to além do
de se ja do pa ra con ter o rit mo da ati vi da de
econô mi ca, le van do o país, in clu si ve, à re- 
ces são, com mais de sem pre go e me nor dis- 
tri bui ção de ren da.

O des con tro le de pre ços ocor re num mo- 
men to já dra má ti co. Des de o iní cio da pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus, a po bre za re tor- 
nou com for ça. O Bra sil vol tou ao ma pa da
fo me mun di al. A ta xa de de sem pre go, em bo- 
ra te nha caí do pa ra 13,2% no tri mes tre en- 
cer ra do em agos to, é a quar ta mai or em um
ran king de 44 eco no mi as elen ca das pe la
agên cia de clas si fi ca ção de ris co Aus tin Ra- 
ting. 

O país só es tá me lhor do que a Cos ta Ri ca
(15,2%), a Es pa nha (14,6%) e a Gré cia
(13,8%). No ge ral, o de sem pre go no país é
mais do que o do bro da mé dia de 6,5% ob- 
ser va da en tre as na ções ava li a das pe la con- 

sul to ria.
A guer ra con tra a in fla ção e o de sem pre go
es tá lon ge de ser ven ci da. O Ban co Cen tral,
que tem a mis são de man ter o cus to de vi da
den tro das me tas es ta be le ci das pe lo Con se- 
lho Mo ne tá rio Na ci o nal (CMN) — nes te ano,
o ob je ti vo é de 3,75% e, em 2022, de 3,5% —,
dá si nais de ter per di do o con tro le das ex- 
pec ta ti vas dos agen tes econô mi cos. Nes se
am bi en te de des con fi an ça, as re mar ca ções
de pre ços se mul ti pli cam. Pa ra re vi ver os
tem pos som bri os de an tes do Pla no Re al não
é pre ci so mui to. Bas ta que o go ver no in sis ta
na sua po lí ti ca des vai ra da de des truir o ajus- 
te fis cal com o úni co ob je ti vo de re e le ger o
pre si den te da Re pú bli ca.

To dos os aler tas so bre os ris cos em bu ti- 
dos na pos tu ra des com pro mis sa da do Pa lá- 
cio do Pla nal to com o con tro le das con tas
pú bli cas fo ram da dos. Ban cos e con sul to ri as
re vi sa ram as pro je ções de cres ci men to do
Pro du to In ter no Bru to (PIB) no pró xi mo ano
pa ra que da de até 0,5%. As ven das do va re jo,
o con su mo de ser vi ços e a pro du ção in dus- 
tri al vêm ope ran do no ver me lho há me ses.
Nem mes mo a pro xi mi da de do fim de ano,
quan do as fá bri cas cos tu mam tra ba lhar a
ple no va por, es tá sen do su fi ci en te pa ra re- 
ver ter o pes si mis mo.
Em vez de agir com ri gor pa ra re ver ter a ca- 

res tia, o go ver no pre fe re de con ten tar com o
dis cur so de que a in fla ção es tá al ta em to do o
mun do por cau sa da pan de mia. Ale ga, in- 
clu si ve, que es se é o pre ço a ser pa go por
cau sa do “fi que em ca sa”, quan do a ci ên cia
re co men dou, acer ta da men te, o iso la men to
so ci al pa ra con ter a dis se mi na ção da co vid-
19. Es sa é a ad mi nis tra ção de Jair Bol so na ro,
que, em vez de as su mir su as res pon sa bi li da- 
des, pre fe re em pur rar o pro ble ma pa ra os
ou tros. 

A in fla ção re al men te su biu no mun do,
mas, no Bra sil, es tá mui to além do acei tá vel.
In fla ção e de sem pre go afe tam, so bre tu do,
os mais po bres. Por tan to, a so ci e da de, co mo
um to do, de ve co brar ações enér gi cas do go- 
ver no pa ra que o cres ci men to econô mi co
equi li bra do, com mais pro du ção, vol te ao ra- 
dar. Is so re quer po lí ti cas con sis ten tes, cla- 
ras, além de re for mas es tru tu rais pa ra me- 
lho rar o am bi en te de ne gó ci os e a com pe ti ti-
vi da de da eco no mia.

 Não é com uma vi são cur to pra zis ta, mi- 
ran do ape nas ou tu bro de 2022, que se con- 
se gui rá re ver ter a al ta dos pre ços e am pli ar a
ofer ta de va gas no mer ca do de tra ba lho. Go- 
ver nar re quer pla ne ja men to, equi lí brio e
bom sen so. Tu do o que es tá fal tan do pa ra o
prin ci pal ocu pan te do Pa lá cio do Pla nal to.

UM ANO DE PIX:

Qual a transformação no sistema financeiro?

Quan do o Ban co Cen tral anun ci ou o no- 
vo sis te ma de pa ga men to ins tan tâ neo bra si- 
lei ro, o fa mo so Pix, mui tas es pe cu la ções e
dis cus sões so bre qual se ria o im pac to des sa
fer ra men ta no se tor fi nan cei ro co me ça ram a
sur gir. Ao com ple tar um ano de ope ra ção, já
con se gui mos en xer gar se, de fa to, mu dan ças
e com pe ti ções pre vis tas acon te ce ram? An tes
de res pon der a es sa per gun ta, acre di to que
se ja im por tan te lem brar que, quan do es ta- 
mos no cam po da eco no mia, é di fí cil es ta be- 
le cer com pre ci são o im pac to de um úni co
even to, pois exis tem mui tas va riá veis ope- 
ran do ao mes mo tem po.

Só pa ra co me çar, nes te úl ti mo ano, por
exem plo, mui to mais que o lan ça men to do
Pix, a eco no mia en fren tou as con sequên ci as
de uma de vas ta do ra pan de mia, mu dan ças
sig ni fi ca ti vas no se tor fi nan cei ro com a che- 
ga da do Open Ban king, apos tas ex pres si vas
de in ves ti do res em Ne o banks, en tre ou tros
fa to res de ci si vos que afe tam di re ta men te o
com por ta men to das pes so as e em pre sas.
Por is so, fi ca di fí cil iso lar o im pac to in di vi du- 
al de um úni co sis te ma , mas me ar ris co a
ten tar.

Ana li san do de uma ma nei ra prá ti ca e di- 
re ta os efei tos do Pix no Bra sil, per ce be mos
que sim, as mu dan ças es tão acon te cen do e
te mos al guns nú me ros ofi ci ais que de mons- 
tram is so. Em seu lan ça men to, mui to se fa- 
lou so bre os pos sí veis efei tos po si ti vos na
con cor rên cia e con se quen te de mo cra ti za- 
ção dos ser vi ços fi nan cei ros. 

Um in di ca dor mui to im por tan te que re- 
fle te a  con cen tra ção ban cá ria de um mer ca- 
do é a por cen ta gem que os cin co mai o res

ban cos de um país re pre sen tam no cré di to
to tal (ou nos de pó si tos). Se com pa rar mos 
es se nú me ro, ve mos que o Bra sil, em 2016,
ti nha 86% de con cen tra ção. Nos  úl ti mos
cin co anos, no en tan to,  es se in di ca dor tem
se re du zi do em se te pon tos – e ca da vez mais
rá pi do – che gan do em 2021 per to de 79,5%.
Ain da as sim os avan ços são len tos: o País
ain da é um mer ca do ex tre ma men te con cen- 
tra do, fi can do atrás ape nas da Ho lan da, que
pos sui qua se 90% de con cen tra ção ban cá- 
ria. Nos Es ta dos Uni dos es se nú me ro es tá
per to de 40%, já a Chi na e Ín dia fi cam en tre
35% e 37%.

Ob ser van do a ques tão da ade rên cia, o Pix
foi um su ces so ab so lu to e é um dos me lho res
ca sos de ado ção vo lun tá ria de um “pro du to”
fi nan cei ro no mun do. Em um ano de fun ci o- 
na men to, no ve  a ca da 10 trans fe rên ci as já
são fei tas pe lo sis te ma e 105 mi lhões de pes- 
so as, ou se ja, mais da me ta de da po pu la ção
bra si lei ra,  já usou. Num pri mei ro mo men to,
qua se to das as tran sa ções no sis te ma eram 
fei tas de pes soa pa ra pes soa, mas ago ra 16%
já são de pa ga men tos a em pre sas. 

O pro du to es tá me lho ran do mui to e lo go
se rá pos sí vel ain da pe dir tro co, fa zer sa ques
e pa gar par ce la do.  A con sequên cia des sas
mu dan ças e da gran de acei ta ção es tá tam- 
bém no im pul si o na men to da con cor rên cia.
Se an tes, os gran des ban cos sem pre ti ve ram
van ta gens mui to ex pres si vas em su as re des
de mei os de pa ga men tos, ho je elas per dem
im por tân cia quan do exis te uma al ter na ti va
mais rá pi da, con for tá vel, ba ra ta e se gu ra e,
prin ci pal men te, que qual quer ban co de mé- 
dio e pe que no por te po dem ofe re cer.

Den tro des te ce ná rio de mu dan ças no úl- 
ti mo ano, a pan de mia tam bém foi fa tor de- 
ter mi nan te pa ra a con cor rên cia fi nan cei ra e
não só no Bra sil, mas es pe ci al men te aqui. Os
gran des ban cos bra si lei ros ti ve ram his to ri- 
ca men te re des de dis tri bui ção e aten di men- 

to gi gan tes cas, em con so nân cia com o ta-
ma nho do país. Há 20 anos, te ria si do im pos- 
sí vel pa ra um ban co sem agên ci as cap tu rar
cli en tes. Mas a tec no lo gia foi de sen vol vi da e
al gu mas pes so as, que cha ma mos de early
adop ters (pri mei ros a ado tar), co me ça ram a
mi grar pa ra os ca nais di gi tais dos gran des
ban cos, e de pois pa ra Fin te chs e Ne o banks. 

A pan de mia ge rou um pro ble ma lo gís ti co
que fez com que a par ce la que não con fi a va,
gos ta va e/ou en ten dia os ca nais di gi tais foi
obri ga da a os ado tar. Es sa mu dan ça for ça da 
aca bou ace le ran do o pro ces so de di gi ta li za-
ção, o que equa li za  ho je o po der de um ban-
co com 5 mil agên ci as com um que não pos- 
sui ne nhu ma e es tá ape nas no am bi en te di- 
gi tal.

Ain da so bre con cor rên cia, não po de mos
dei xar de ci tar ou tros exem plos que es tão
im pac tan do o mer ca do e ain da te rão uma
par ce la gran de nas fu tu ras mu dan ças den- 
tro do se tor fi nan cei ro. Os Ne o banks pos su- 
em re cur sos enor mes pa ra con cor rer com os
gran des ban cos, po den do in ves tir mui to
mais em pu bli ci da de e de sen vol vi men to
tec no ló gi co. Is so por que eles não se im por- 
tam com o lu cro na mes ma me di da que os
ban cos tra di ci o nais. Os in ves ti do res dos
gran des ban cos exi gem ren ta bi li da de, é cla-
ro, mas os in ves ti do res dos ne o banks que-
rem cres ci men to de mar ket sha re, qua li da de
de aten di men to, etc. Ou se ja, per mi tem que
eles pos sam bai xar os pre ços a ní veis que os
con cor ren tes di re tos não po dem acom pa-
nhar.

 
Com tan tos even tos e acon te ci men tos

nes te ano que pas sou, a mu dan ça em ge ral
es tá sen do pos sí vel gra ças à par ce la de res- 
pon sa bi li da de de ca da uma de las, se ja Pix,
Pan de mia, Open Ban king e Ne o banks. O fa-
to é que to dos in cen ti vam um mer ca do mais
com pe ti ti vo, o que de sem pe nha um pa pel
fun da men tal pa ra a eco no mia do País.

LU CI A NE PI RES
É psi có lo ga clí ni ca há 30 anos e tem co mo se gun da for ma -
ção a pe da go gia. Au to ra do li vro “Te nho Um Lu gar Pa ra Vo -
cê”, pro mo ve pos si bi li da des de am pli a ção de cons ci ên cia e
mai or qua li da de de vi da em saú de men tal a par tir do que
es cre ve.

De sa ten ção na sa la
de au la: uma
so lu ção pa ra es te
pro ble ma cons tan te

Ao lon go de três dé ca das de tra ba lho com de sen vol vi men to
hu ma no, tan to na área da psi co lo gia, quan to na pe da go gia uma
ques tão sem pre foi mui to pre sen te tan to no con sul tó rio clí ni co
quan to no es pa ço es co lar: a fal ta de aten ção. Os pro ble mas de de- 
sa ten ção des vi am o fo co, re du zin do a ca pa ci da de de apren der e
de es tar no ago ra.

A de sa ten ção po de ser ob ser va da num grau me nor, co mo uma
me ra dis tra ção, mas po de che gar a um qua dro de mai o res con- 
sequên ci as, co mo um dis túr bio que in ter fe re na qua li da de de vi- 
da. Di an te dis so, per gun to: pa ra on de olha a de sa ten ção? Pois, se
o fo co não es tá na qui lo que de ve mos nos con cen trar, há al go que
es tá con su min do a ca pa ci da de aten ti va das cri an ças.

Nas es co las, são fre quen tes os re la tos dos pro fes so res so bre os
olha res dos es tu dan tes que, por ve zes, “se per dem”, di an te das ex- 
pli ca ções. Os olha res que pa re cem “atra ves sar” o pro fes sor, di re- 
ci o na dos pa ra al go que não es tá ali em evi dên cia, in tri ga edu ca- 
do res atu an do em va ri a dos ní veis de en si no.

Sem en trar no mé ri to da mo ti va ção do es tu dan te ou do as pec- 
to di dá ti co de quem en si na, apre sen to uma re fle xão so bre o as- 
pec to re la ci o nal sis tê mi co des ta cri an ça. In cons ci en te men te, ela
tal vez es te ja olhan do pa ra ques tões pen den tes do seu “eu in te ri- 
or”. Com is so, não há pro ble ma de de sa ten ção, mas sim uma mu- 
dan ça de fo co pa ra on de a aten ção de la olha.

Pa ra fra se an do Ali cia Fer na dez, o ato de apren der exi ge uma
aber tu ra pa ra no vas idei as. En ten do que is so re ve la a ne ces si da de
de dis po ni bi li da de in ter na pa ra es tar aten to pa ra o no vo que vem.
Quan do o alu no não es tá dis po ní vel pa ra o no vo, is so sig ni fi ca que
ele ain da es tá olhan do pa ra al go do ve lho que ain da não foi en ten- 
di do e es ta pen dên cia pre ci sa de re so lu ção.

Exis tem cer tos mo vi men tos que acon te cem na di nâ mi ca fa mi- 
li ar re gi dos por or dens que pre ci sam ser res pei ta das pa ra o bom
fun ci o na men to do to do. Se al gu ma “pe ça” fal ta ou es tá fo ra de lu- 
gar, o sis te ma em de sa jus te, bus ca a vol ta ao equi lí brio. Do pon to
de vis ta das re la ções sis tê mi cas, que as cons te la ções fa mi li a res
tra zem no seu es co po fi lo só fi co, a de sa ten ção re ve la al go que es tá
no ní vel não cons ci en te e pre ci sa ser vis to e in cluí do.

Pa ra ex pli car me lhor es sa si tu a ção, ilus tro com um exem plo
que acon te ceu com mi nha fa mí lia e vi rou o te ma do meu li vro
“Te nho Um Lu gar Pa ra Vo cê”.  Ain da co mo alu na do cur so em
cons te la ção fa mi li ar, le vei o te ma da de sa ten ção vi vi da por meu
fi lho na es co la. O cam po da cons te la ção mos trou o mo vi men to
in cons ci en te de le de olhar pa ra o ir mão que mor reu ce do.

Des de a re ve la ção da his tó ria, já que ele não sa bia da exis tên cia
des se ir mão, hou ve uma mu dan ça com ple ta de com por ta men to.
Ele fi cou mais fa lan te, aten to e ale gre. Uma si tu a ção ines pe ra da e
inu si ta da pa ra meu fi lho que nas ceu mui tos anos de pois da mor te
des se ir mão.

O fa to é que is so es ta va in ter fe rin do em sua qua li da de de aten- 
ção na es co la, a pon to de re trai men to e ne ga ção pa ra par ti ci par
das ati vi da des em gru po. Olhar des ta for ma pa ra os pro ble mas de
aten ção não ex clui a pos si bi li da de de uma di fi cul da de neu roquí- 
mi ca que es tá pre sen te em tan tas cri an ças, jo vens e adul tos. É an- 
tes, um con vi te a con si de rar que exis tem vá ri as pos si bi li da des di- 
an te de um pro ble ma.

A aber tu ra pa ra uma vi são sis tê mi ca da vi da, nos au xi lia a ter
mais le ve za, ale gria e cons ci ên cia quan do en ten de mos nos so lu- 
gar no mun do e a ne ces si da de de uma pos tu ra, ou se ja, uma for- 
ma de es tar e vi ver que con si de ra o to do e meu pa pel pa ra o de- 
sen vol vi men to harmô ni co do sis te ma. A nos sa aten ção po de es- 
tar vol ta da pa ra ques tões que en vol vem nos so pri mei ro cír cu lo
so ci al que é a fa mí lia.

As sim, con si de rar a his tó ria dos es tu dan tes e ter uma pos tu ra
que re le va as ques tões de or dem sis tê mi ca no pro ces so de apren- 
di za gem po de con tri buir so bre ma nei ra pa ra am pli ar mos o nos so
olhar pa ra as re la ções das pes so as na vi da e nos seus pro ces sos de
apren der e se de sen vol ver na vi da. Es te é, sem dú vi das, um ca mi- 
nho hu ma ni za do e in te gral pa ra li dar com o de sa fio da de sa ten- 
ção na sa la de au la.

São Luís, quarta-feira, 24 de novembro de 2021
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A maioria das restrições aos produtores brasileiros de carne está em vigor desde 2017,
devido a alegações do uso do aditivo ractopamina na alimentação das criações

ECONOMIA

Rússia vai voltar a 
importar carnes do Brasil

A
Rús sia re to ma rá a im por ta- 
ção de car ne bo vi na e suí na 
de 12 uni da des bra si lei ras 
nes ta se ma na, dis se o re gu la- 

dor de se gu ran ça sa ni tá ria do país 
nes ta ter ça-fei ra.

A mai o ria das res tri ções aos pro du- 
to res bra si lei ros de car ne bo vi na e suí- 
na pe la Rús sia es tá em vi gor des de 
2017, de vi do a ale ga ções do uso do 
adi ti vo rac to pa mi na na ali men ta ção 
das cri a ções, o que gru pos bra si lei ros 
da in dús tria de car ne ne ga ram.

No mês pas sa do, a Rús sia já ha via 
per mi ti do a im por ta ção de car ne bo- 
vi na de três gran des ex por ta do ras 
bra si lei ras.

A no va li be ra ção, a par tir de 25 de 
no vem bro, en vol ve no ve uni da des de 
suí nos e três de car ne bo vi na.

O de par ta men to rus so Ros selkhoz- 
nad zor não re ve lou os no mes dos fri- 
go rí fi cos.

“O Ros selkhoz nad zor con ti nua tra- 
ba lhan do na am pli a ção da lis ta de 
pro du to res bra si lei ros cer ti fi ca dos 
pa ra for ne cer car ne bo vi na à Rús sia”, 
afir mou.

A li be ra ção acon te ce após a mi nis- 
tra da Agri cul tu ra bra si lei ra, Te re za 
Cris ti na, ter se reu ni do em Mos cou na 
se ma na pas sa da com o che fe do Ser- 
vi ço Fe de ral de Vi gi lân cia Ve te ri ná ria 
e Fi tos sa ni tá ria da Rús sia, Sergey 
Dank vert, que ain da ga ran tiu a re a li- 
za ção de uma vi si ta de ins pe ção ao 
Bra sil, no pri mei ro tri mes tre de 2022, 
vi san do ha bi li ta ção de no vas plan tas 
fri go rí fi cas bra si lei ras pa ra ex por ta- 
ção.

A Rús sia, que no pas sa do che gou a 
ser um dos mai o res mer ca dos pa ra o

A NOVA LIBERAÇÃO ENVOLVE NOVE UNIDADES DE SUÍNOS E TRÊS DE CARNE BOVINA

CORTE DE CARNE ESPECIAL, CONTRA FILÉ COM OSSO, CARNE VERMELHA, CARNE DE GADO

Bra sil, pla ne ja es ta be le cer uma co ta 
de im por ta ção isen ta de im pos tos de 
até 200 mil to ne la das de car ne bo vi na 
em 2022 pa ra au men tar a ofer ta do- 
més ti ca, co mo par te das me di das que 
o go ver no es pe ra que aju de a es ta bi li- 
zar a in fla ção do més ti ca, que es tá em 
má xi ma de cin co anos.

Pa ra o Bra sil, mai or ex por ta dor 
mun di al de car ne bo vi na, a Rús sia é 
um mer ca do pro mis sor, já que su as 
ex por ta ções pa ra a Chi na fo ram tem- 
po ra ri a men te sus pen sas em se tem- 
bro, de pois que dois ca sos atí pi cos de 
do en ça da va ca lou ca fo ram re la ta dos 
no país sul-ame ri ca no.

Pa ra le la men te, as au to ri da des al- 
fan de gá ri as da Chi na dis se ram nes- 
ta ter ça-fei ra que acei ta rão pe di dos 
de im por ta ção de car ne bo vi na bra si- 

lei ra que te nha re ce bi do cer ti fi ca do 
sa ni tá rio an tes de 4 de se tem bro.

O Bra sil sus pen deu as ex por ta ções 
de car ne bo vi na pa ra a Chi na em 4 de 
se tem bro após de tec tar dois ca sos atí- 
pi cos de do en ça da va ca lou ca, mas a 
car ne que já es ta va nos por tos con ti- 
nu ou sen do ex por ta da, com a mai or 
par te não con se guin do pas sar pe la al- 
fân de ga na che ga da à Chi na.

Os ca sos fo ram con si de ra dos “atí- 
pi cos” por se rem de um ti po es pon tâ- 
neo, e não por trans mis são no re ba- 
nho.

De acor do com a Or ga ni za ção In- 
ter na ci o nal de Saú de Ani mal (OIE, na 
si gla em in glês), ca sos “atí pi cos” não 
ofe re cem ris cos à saú de hu ma na e 
ani mal, e são em ge ral de tec ta dos em 
bo vi nos mais ve lhos.

MEDO DA 5ª ONDA

Áustria é 1º país da Europa
a impor novo lockdown

A ÁUSTRIA TEM UMA DAS TAXAS MAIS BAIXAS  DE VACINAÇÃO

Em meio a um au men to ex pres si vo no nú me ro de ca- 
sos de co vid, es pe ci al men te en tre não va ci na dos, e di- 
an te de uma das mais bai xas ta xas de va ci na ção da Eu- 
ro pa Oci den tal, a Áus tria se tor nou nes ta sex ta-fei ra
(19/11) o pri mei ro país do con ti nen te eu ro peu a reins- 
tau rar um con fi na men to na ci o nal. A me di da va le a par- 
tir da pró xi ma se gun da-fei ra (22/11) e ocor re di as de- 
pois de o go ver no aus tría co ter im pos to um con fi na- 
men to aos não va ci na dos.

O chan ce ler da Áus tria, Ale xan der Schal len berg, dis se
que o no vo lock down du ra ria pe lo me nos 10 di as e que
ha ve ria uma exi gên cia le gal a par tir de 1º de fe ve rei ro de
2022 pa ra que as pes so as se va ci nem. Fin do o pe río do de
dez di as, o go ver no vai re a va li ar se o con fi na men to se rá
es ten di do ou não.

Os nú me ros mais re cen tes mos tram uma ta xa de in ci- 
dên cia de 990,7 ca sos por 100 mil pes so as na se ma na
pas sa da, e o mi nis tro da Saú de, Wolf gang Mücks tein,
dis se que im por um con fi na men to na ci o nal é um “úl ti- 
mo re cur so”. “Não que re mos uma quin ta on da”, dis se
Schal len berg após se en con trar com os go ver na do res
das no ve pro vín ci as aus tría cas no oes te da Áus tria.

Pe las me di das, os aus tría cos se rão ins truí dos a tra ba- 
lhar em ca sa, lo jas não es sen ci ais se rão fe cha das e as es- 
co las per ma ne ce rão aber tas pa ra cri an ças que pre ci sam
de apren di za do pre sen ci al. Mui tos ou tros paí ses eu ro- 
peus es tão im pon do res tri ções à me di da que os ca sos
au men tam.

O pri mei ro-mi nis tro da Es lo vá quia, Edu ard He ger,
anun ci ou o que cha mou de con fi na men to pa ra os não
va ci na dos, em vi gor a par tir da pró xi ma se gun da-fei ra, e
o go ver no tche co tam bém es tá li mi tan do o aces so a
uma va ri e da de de ser vi ços. A Ho lan da in tro du ziu um
con fi na men to par ci al no fim de se ma na pas sa do.

Já a Ale ma nha de ci diu in tro du zir res tri ções pa ra pes- 
so as não va ci na das em áre as com al tas in ter na ções em
hos pi tais de co vid, o que afe ta ria 12 dos 16 es ta dos do
país.

ACIDENTE NA BULGÁRIA

Incêndio de ônibus deixa 45 mortos

7 PESSOAS QUE SALTARAM DO ÔNIBUS EM CHAMAS FORAM LEVADAS PARA  HOSPITAL EM SÓFIA

NIKOLAY DOYCHINOV

Pe lo me nos 45 pes so as, in cluin do 12 cri- 
an ças, mor re ram nes ta ter ça-fei ra, 23, após
um ôni bus – que trans por ta va prin ci pal- 
men te tu ris tas – pe gar fo go na Bul gá ria.

De acor do com au to ri da des lo cais, o veí- 
cu lo apa ren te men te ba teu em uma bar rei- 
ra la te ral na ro do via.

Se te pes so as que sal ta ram do ôni bus em
cha mas fo ram le va das às pres sas pa ra o
hos pi tal em Só fia, ca pi tal do País, e es ta- 
vam es tá veis. Au to ri da des não in for ma ram
a iden ti da de das ví ti mas.

O mi nis tro do In te ri or,

Boyko Rash kov, dis se que

os cor pos es ta vam

“agru pa dos e

trans for ma dos em cin zas”.

“A ima gem é apa vo ran te, apa vo ran te.
Nun ca vi na da pa re ci do an tes”, con fes sou.

A cau sa do aci den te não foi es cla re ci da,
mas o ôni bus pa re cia ter atin gi do uma bar- 
rei ra na ro do via an tes ou após pe gar fo- 
go,apon ta ram as au to ri da des lo cais.

O pri mei ro-mi nis tro da Ma cedô nia do
Nor te, Zo ran Za ev, dis se que con ver sou
com um dos so bre vi ven tes, que lhe in for- 
mou que os pas sa gei ros es ta vam dor min- 
do quan do fo ram acor da dos pe lo som de
uma ex plo são.

“Es tou apa vo ra do. Es ta é uma gran de
tra gé dia”, con fes sou ele ao ca nal de te le vi- 
são pri va do BTV.

O che fe do ser vi ço de in ves ti ga ção búl- 
ga ro, Bo ris lav Sa ra fov, in for mou que qua- 
tro ôni bus de uma agên cia de vi a gens da
Ma cedô nia do Nor te en tra ram na Bul gá ria
na noi te de se gun da-fei ra vin dos da Tur- 
quia.

AFEGANISTÃO

Talibã divulga regras para mídia e tv

MULHERES ÂNCORAS DE NOTICIÁRIO  SERÃO OBRIGADAS A USAREM O “HIJAB ISLÂMICO”

JORGE SILVA

O go ver no do Ta li bã di vul gou uma sé rie
de res tri ções pa ra a mí dia afe gã, in cluin do
a proi bi ção de dra mas te le vi si vos com
atri zes e a or dem pa ra que mu lhe res ân- 
co ras de no ti ciá rio usem o “hi jab is lâ mi- 
co”.

O Mi nis té rio da Pro pa ga ção da Vir tu de
e Pre ven ção do Ví cio do Afe ga nis tão de li- 
ne ou no ve re gras nes ta se ma na, dis se um
por ta-voz do go ver no do Ta li bã nes ta ter- 
ça-fei ra, cen tra das es sen ci al men te na
proi bi ção de qual quer mí dia que vi o le
“va lo res is lâ mi cos ou afe gãos”.

Al gu mas das re gras vi sam

es pe ci fi ca men te as

mu lhe res, o que

pro va vel men te pro vo ca rá

pre o cu pa ções na

co mu ni da de

in ter na ci o nal.

“Es tes dra mas ou pro gra mas nos quais
as mu lhe res atu am não de ve ri am ser
trans mi ti dos”, de ter mi nam as re gras,
acres cen tan do que jor na lis tas mu lhe res
de ve ri am usar o “hi jab is lâ mi co”, mas sem
de fi nir o que is to sig ni fi ca.

Em bo ra a mai o ria das mu lhe res afe gãs
use len ços de ca be ça em pú bli co, no pas- 
sa do os co mu ni ca dos do Ta li bã so bre o
uso do “hi jab is lâ mi co” cau sa ram re ceio
em ati vis tas dos di rei tos das mu lhe res,
que di zem que o ter mo é va go e que po de- 
ria ser in ter pre ta do con ser va do ra men te.

As re gras fo ram cri ti ca das pe la en ti da- 
de in ter na ci o nal de di rei tos hu ma nos Hu- 
man Rights Wat ch (HRW), que dis se que a
li ber da de de im pren sa es tá se de te ri o ran- 
do no país.

“O de sa pa re ci men to de qual quer es pa- 
ço de dis cór dia e o agra va men to das res- 
tri ções pa ra as mu lhe res na mí dia e nas
ar tes é de vas ta dor”, dis se Pa tri cia Gos s- 
man, di re to ra-as so ci a da da HRW na Ásia,
em um co mu ni ca do.

São Luís, quarta-feira, 24 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Nosso papel tá on,
tá impresso, todo dia
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CONTRATANTE: O ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. 

CNPJ: 03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE: neste ato representado por seu Secretário Adjunto de 

Administração, o Sr. VITOR PFLUEGER PEREIRA DOS SANTOS; CPF: 017.692.363-25. 

CONTRATADA: TRINCA ESPORTES LTDA, CNPJ: 02.902.969/0001-83. REPRESENTANTE: 

ZILAMAR DAS GRAÇAS CARVALHO VIDAL. CPF: 375.286.533-49. CLÁUSULA PRIMEIRA – 

OBJETO – 1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de 

material esportivo (bola tipo handebol) a serem utilizados nas Escolas de Tempo Integral).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR - 3.1. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 112.500,00 

(cento e doze mil e quinhentos reais). CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, 

conforme Nota de Empenho nº 2021NE7066:

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA – 5.1. O presente Contrato entrará em vigor na data 

de sua assinatura e findará em 31 de dezembro de 2021, condicionada sua eficácia à publicação no 

Diário Oficial do Estado. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555 de 8 de 

Agosto de 2000, do Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março de 2016, da Lei Complementar nº 

123/2006, e suas alterações pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014, e Lei Estadual nº 

10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais 

normas regulamentares pertinentes à espécie. DATA DE ASSINATURA: 19 de novembro de 2021. 

FORO: Comarca de São Luís/MA.

DELMAR MOREIRA MATIAS JÚNIOR

Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SAOFC/SEDUC

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

RESENHA DE CONTRATO

CONTRATO Nº 76/2021. REF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172753/2021 - SEDUC

DESCRIÇÃO UND QTD
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTALITENS

13 UN. 600

Bola – Tipo: Padrão: oficial; Uso 
feminino; Material: em PU; 
Circunferência 54 a 56 cm; Peso: 
325 a 400g; Câmara airbility; Miolo: 
slip system removível e lubrificado; 
Informação Adicional: Com 
chancela e utilizada pela CBHb. 
MARCA: PENALTY.

VALOR TOTAL: R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais).

R$ 187,50 R$ 112.500,00 

N° DE
ORDEM

PROGRAMA AÇÃO FONTE NATUREZA
SUBAÇÃO

CÓDIGO NOME

01 0612 4859 16515
MATERIAL

DE
CONSUMO

310263771 33.90.30.14

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de Engenharia e Manutenção para 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e das instalações 

prediais, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e 

materiais de reposição imediata, necessários para a execução de serviços contínuos, eventuais, 

emergenciais e por demanda no Hospital da Ilha em São Luís.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: dia 16 / 12 / 2021, às 8h30, horário de Brasília/DF.

ID nº [908957].

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 19 de novembro de 2021

Francisco Assis do Amaral Neto

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 409/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200.402/2021 - EMSERH

ra 

.

r. 

5, 

os 

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOM JARDIM - CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 037/2021. 
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por meio do Pregoeiro Oficial, 
torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na 
forma eletrônica, do tipo menor preço global, em regime de Empreitada por 
preço Global, tendo por objeto a Formação de registro de preços para futura 
e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de implantação de Sistema de gerenciamento eletrônico escolar, 
abrangendo todas as etapas - cadastro e autenticação de usuário, cadastro 
de escolas, criação de turmas por turno e curso, matriculas de alunos, 
cadastro de servidores e cargos, cadastro de disciplinas, montagem de 
grade de aulas, montagem de grade de avaliações por turma, registro de aula 
ministrada, registro de frequência em aulas, registro de avaliações aplicadas, 
registro de frequência em avaliações, boletim de notas, remarcação de aulas 
e avaliações, tudo de acordo com os formulários do CENSO ESCOLAR do 
ano corrido. Em plataforma on-line totalmente responsiva com 
funcionamento em sistema operacional Windows, Linux, Mac OS, Android 
e IOS (via smartphone) via navegador web, bem como aplicativo para 
smartphones com as funcionalidades de autenticação de usuário, registro de 
frequência e aulas ministradas. Suporte por meio eletrônico ou físico, 
dependendo da necessidade, visando solucionar qualquer dúvida existente 
pelos operadores.de Bom Jardim/MA. A realização do certame está prevista 
para o dia 07 de dezembro de 2021, às 10h30min (dez horas e trinta 
minutos) – horário local de Bom Jardim/MA.O recebimento das propostas, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo está à 
disposição dos interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. no 
sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos 
adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 18 de 
novembro de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021.

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto 
Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar 
n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, fará realizar no dia 08 de dezembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no 
site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 048/2021, para registro de 
preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de tecidos 
diversos, de interesse desta Administração Pública Municipal, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA. 22 de novembro de 2021.

LISIA WADNA MOREIRA MELO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Decreto n° 011/2021

Publicação de Autorização para Perfuração de Poço

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA, 
torna público o RECEBIMENTO junto à Secretária do Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, Autorização para 
Perfuração de 03 Poços tubulares situado na Sede do Município 
de Passagem Franca Estado do Maranhão, localizados nos 
Bairros Bela Vista (UTM X= 632301.2800 Y= 9316314.4200), 

Rua Nova (UTM X= 633866.00 Y= 9317945.00) e Jenipapo 

(UTM X= 636150.39 Y= 9316249.27), para fins de Atender as 
necessidades e falta de água das Áreas acima citadas. Conforme 
dados constantes no e-processos nº 168156/2021.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 46/2021 – SRP
Processo n° 9410/2021

Objeto: Registro de preços para aquisição eventual de COMPUTADORES E MONITORES visando 

à ampliação, modernização e melhoria da infraestrutura tecnológica, a fim de atender as necessidades 
da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão (PGJMA), devendo os mesmos serem novos 

de fábrica, isentos do processo de remanufatura, com garantia de funcionamento e assistência técnica 

“ON-SITE”; Adiado para o dia: 09/12/2021, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal 

de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras/pt-br. Informações: Procuradoria-Geral de 

Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-
mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 22 de novembro de 2021.

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021. O Município de Serrano do Maranhão, através do 
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 035/2021 de 01/02/2021, publicada no Diário oficial 
do Município, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 06/12/2021, as 
16:00hs, através do sistema www.licitaserranodomaranhao.com.br, fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço global, modo de disputa aberto e 
fechado, para execução indireta por empreitada por preço unitário, para Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço com solução de tecnologia, composta de 
licenças personalizadas e temporárias de softwares, disponibilizando ferramentas via 
internet (web) e offline (desktop), juntamente com a implantação e os devidos treinamentos 
para a equipe de apoio formada por servidores, destinados à qualificação profissional da 
população, alunos e dos servidores de modo presencial, conforme as condições  
estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as 
disposições das Leis Federais nºs 10.520/02, no que couber e 8.666/93, Decreto Federal nº 
10.024/19, e subsidiariamente, e das Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de licitações 
www.licitaserranodomaranhao.com.br onde poderá ser consultado e obtido cópia, ou 
ainda solicitados via email a esta CPL pelo email cpl.serranodomaranhao@gmail.com. 
Os pedidos de esclarecimento e impugnações serão realizados na forma disposta no Edital. 
Serrano do Maranhão, MA, 24 de novembro de 2021. Jakson Ribeiro Lobato. Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

          A Presidente do SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS  EM 
ENFERMAGEM E TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 
DO ESTADO DO MARANHÃO – SINDSAÚDE/MA, com fundamentos no 

art. 19 da norma estatutária, convoca todos os associados em pleno gozo 

de seus direitos sociais, a se fazerem presentes na ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 30 de novembro de 2021(terça-feira), 
às 09:00h, em 1ª convocação, não havendo número suficiente, realiza-
se às 09:30h, em 2ª convocação, com qualquer número de associados 

presentes, em sua sede social, sito à Rua Aluízio de Azevedo, 285, Centro, 

a fim de deliberarem a seguinte Ordem do Dia:
a) Leitura e Votação por escrutínio secreto, das peças que 
compõem o Balanço Financeiro do exercício de 2021, instruído com o 
parecer do Conselho Fiscal;
b) Aprovação da Previsão Orçamentária para o exercício 
de 2022.                                

        São Luís(MA), 24 de novembro de 2021.

     Dulce Mary dos Santos Sarmento
   Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

          A Presidente do SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES 
DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO MARANHÃO – 
SINTAEMA, com fundamentos no art. 19 da norma estatutária, convoca 

todos os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, a se fazerem 

presentes na ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 

30 de novembro de 2021 (terça-feira), às 11:00h, em 1ª convocação, não 

havendo número suficiente, realiza-se às 11:30h, em 2ª convocação, com 

qualquer número de associados presentes, em sua sede social, sito à Rua 

Aluízio de Azevedo, 285, Centro, a fim de deliberarem a seguinte Ordem 
do Dia:
a) Leitura e Votação por escrutínio secreto, das peças 
que compõem o Balanço Financeiro do exercício de 2021, instruído 
com o parecer do Conselho Fiscal;
b) Aprovação da Previsão Orçamentária para o exercício 
de 2022.
                                

        São Luís(MA), 24 de novembro de 2021.

     Lucimary Santos Pinto
     Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. O Município de Benedito 
Leite (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na sede da Prefeitura Municipal, 
situada à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, comunica aos interessados que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial de Nº. 010/2021 - SRP, do tipo Menor Preço por Lote, com abertura prevista para 
às 10h00min (dez horas) do dia 25 de novembro de 2021, fica adiada para às  10h00min (dez horas) do dia 08 
de dezembro de 2021 objetivando o Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento 
de cestas básicas prontas, conforme Termo de Referência, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto Municipal nº 009/2017, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar 
nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de 
expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura 
Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: 
www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais 
no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.  Benedito Leite/MA.  
Benedito Leite - MA, 22 de novembro de 2021. Ramon Carvalho de Barros. Prefeito Municipal. 

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 20/10/2021 a Licença de Operação, de uma 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, localizado no município de Imperatriz – MA, com coordenada 

5º28’52.4”S e 47º26’04.3”O, na Av. São Sebastião, Nº 874, Hospital Macrorregional de Imperatriz, bairro 

Vila Nova, com a finalidade de tratamento e lançamento de efluentes. Conforme e-Processo 

nº207000/2021.

São Luís (MA), 13 de novembro de 2021

Erick Goiabeira Feques

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP torna público que realizará 

licitação, na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço, no modo de disputa aberto, com 

orçamento sigiloso, no dia 09/12/2021 às 9h30, hora local, no auditório da EMAP, localizado no Prédio 

Sede da EMAP, situado na Av. dos Portugueses, s/n, CEP: 65.085-370, Porto do Itaqui, São Luís/MA, para 

contratação de empresa especializada para fornecimento uniformes administrativos para uso dos 

empregados e estagiários (LOTE 1), uniformes para empregados que executam suas atividades em área 

operacional (área primária e obras de engenharia; guarda portuária; cipeiros e brigadistas; e braçadeiras 

para brigadistas e líderes de evacuação) (LOTE 2) e uniformes completos (camisa e calça) da segurança 

para uso da guarda portuária (LOTE 3), conforme especificações do Termo de Referência, Anexo I do 

edital, de acordo com o constante no Processo Administrativo n.º 3008/2021 - EMAP, de 30/08/2021, e 

especificações do edital e seus anexos e em conformidade com as disposições do Regulamento de 

Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O 

edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no site www.emap.ma.gov.br, nos links 

transparência/compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, durante os dias úteis, 

das 8h às 12h, e das 13h às 17h, mediante apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, 

pen drive, etc.). Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados no site 

www.emap.ma.gov.br, no link transparência/compras, e/ou notificação direta através de fax, carta ou 

e-mail. Telefones: (98) 3216.6531, 3216.6532 e 3216.6533.

São Luís – MA, 23 de novembro de 2021

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 - EMAP



São Luís, quarta-feira, 24 de novembro de 2021
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CONTRATANTE: O ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. 

CNPJ: 03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE: neste ato representado por seu Secretário Adjunto de 

Administração, o Sr. VITOR PFLUEGER PEREIRA DOS SANTOS; CPF: 017.692.363-25. 

CONTRATADA: L C D BARBOSA COMÉRCIO & SERVICOS; CNPJ: 29.697.998/0001-07. 

REPRESENTANTE: LUANN CARLOS DUTRA BARBOSA; CPF: 060.896.853-64. CLÁUSULA 

PRIMEIRA – OBJETO – O presente contrato tem por objeto a a contratação de empresa para o 

fornecimento de material esportivo, a serem utilizados nas Escolas de Tempo Integral.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR - O valor total estimado deste Contrato é de R$ 323.127,50 

(trezentos e vinte e três mil cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos). CLÁUSULA QUARTA 

– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária, conforme Nota de Empenho n° 2021NE007384:

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA – Conforme a Lei nº 8.666/93 estabelece que os 

contratos devem ter sua vigência limitada aos respectivos créditos orçamentários, em observância ao 

princípio da anualidade do orçamento. Portanto, o Contrato terá vigência a partir da sua assinatura até 31 

de dezembro de 2021, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Estado, em 

conformidade com o art. 57 da Lei nº 8.666/1993. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal 

nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada 

pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014, Decreto Federal nº 8.538, de 6 de outubro de 

2015, Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, IN/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010, 

aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes 

à espécie. DATA DE ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. FORO: Comarca de São Luís/MA. 

DELMAR MOREIRA MATIAS JÚNIOR

Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SAOFC/SEDUC

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

RESENHA DE CONTRATO

CONTRATO Nº 73/2021. REF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172761/2021 - SEDUC

DESCRIÇÃO UND QTD
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTALITENS

01

02

03

04

05

06

15

29

33

34

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

1-PAR

1-PAR

1-PAR

750

750

375

375

900

300

550

225

263

87

Bola – Tipo: basquete; Padrão: 
oficial; Uso: masculino; material: 
microfibra; circunferência: 75 a 
78cm; peso: 600 a 650g; miolo 
removível e lubrificado; informação 
adicional: com chancela e utilizada 
pela CBB. MARCA: PENALTI.

Bola – Tipo: basquete; Padrão: 
oficial; Uso: masculino; material: 
microfibra; circunferência: 75 a 
78cm; peso: 600 a 650g; miolo 
removível e lubrificado; informação 
adicional: com chancela e utilizada 
pela CBB. MARCA: PENALTI.

Bola – Tipo: futebol de campo; 
Padrão oficial; material: PU; 
circunferência: 68 a 70cm; peso: 
410 a 450g; miolo removível e 
lubrificado; informação adicional: 
com chancela e utilizada pela CBF.
MARCA: PENALTI.

Bola – Tipo: futebol de campo; 
Padrão oficial; material: PU; 
circunferência: 68 a 70cm; peso: 
410 a 450g; miolo removível e 
lubrificado; informação adicional: 
com chancela e utilizada pela CBF.
MARCA: PENALTI.

Bola – Tipo: futsal; Padrão oficial; 
material: PU; circunferência: 61 a 
64cm; peso: 400 a 440g; miolo 
removível ou substituível e 
lubrificado; informação adicional: 
com chancela e utilizada pela 
CBFS. MARCA: PENALTI.

Bola – Tipo: futsal; Padrão oficial; 
material: PU; circunferência: 61 a 
64cm; peso: 400 a 440g; miolo 
removível ou substituível e 
lubrificado; informação adicional: 
com chancela e utilizada pela 
CBFS. MARCA: PENALTI.

Bola – Tipo: voleibol; Padrão: 
oficial; Material; Microfibra; 
Circunferência: 68 – 69cm; Peso: 
280 a 300g; Miolo: removível com 
tratamento antibactericida; Dados 
Complementares: Matrizada com 
16 gomos; informação adicional: 
Aprovada e utilizada pela CBV; 
Requisito: 100% impermeável. 
MARCA: PENALTI.

Rede – Tipo: voleibol; Padrão: 
oficial; Material; polipropileno; 
Requisito: com ilhós nas pontas 
para amarração. Com 4 faixas de 
algodão e porta antenas; Aprovada 
pela CBV; Acabamento: sem 
detalhes; Dados Complementares: 
sem detalhes; Medidas 
aproximadas: 9,50 x 1,00m (CxA). 
MARCA: MASTER REDE.

Rede – Tipo: futebol de 
salão/futsal; Padrão: oficial; 
Material: polipropileno; Fio: 4mm; 
Tamanho: 3,0m x 2,10m; Lateral 
superior de 0,50m e inferior de 
1,20m; Requisito: Com tratamento 
UV (ultravioleta). Apresentar 
certificado oficial da marca que 
atende as especificações; 
Acabamento: sem detalhes; Dados 
complementares: sem detalhes. 
MARCA: MASTER REDE.

Rede – Tipo: futebol de 
salão/futsal; Padrão: oficial; 
Material: polipropileno; Fio: 4mm; 
Tamanho: 3,0m x 2,10m; Lateral 
superior de 0,50m e inferior de 
1,20m; Requisito: Com tratamento 
UV (ultravioleta). Apresentar 
certificado oficial da marca que 
atende as especificações; 
Acabamento: sem detalhes; Dados
complementares: sem detalhes. 
MARCA: MASTER REDE.

VALOR TOTAL: R$ 323.127,50 (trezentos e vinte e três mil cento e vinte e sete reais e 
cinquenta centavos).

R$ 55,00

R$ 55,00

R$ 55,00

R$ 55,00

R$ 55,00

R$ 70,00

R$ 80,00

R$ 80,00

R$ 54,98

R$ 54,98

R$ 41.250,00

R$ 20.625,00

R$ 41.235,00

R$ 20.617,50

R$ 49.500,00

R$ 16.500,00

R$ 89.650,00

R$ 15.750,00

R$ 21.040,00

R$ 6.960,00

N° DE
ORDEM

PROGRAMA AÇÃO FONTE NATUREZA
SUBAÇÃO

CÓDIGO NOME

01 0612 4859 16515
MATERIAL

DE
CONSUMO

310263771 33.90.30.14

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde (odontologia) para 

atender a demanda do Sistema Prisional do Maranhão – Imperatriz – MA, administrado pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

DATA DA ABERTURA: 16/12/2021, às 14h30, horário de Brasília.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA no horário de 8h às 12h, e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 19 de novembro de 2021

Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 407/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189.763/2021 – EMSERH

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por ITEM, objetivando o Registro de Preços para a Aquisição 

de equipamentos de informática, anteriormente marcado para o dia 22/11/2021, fica REMARCADA 

para o dia 25 de novembro de 2021, às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de 

tecnologia da informação, no site www.gov.br/compras/pt-br/, sendo presidida por Pregoeiro da 

Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, 

Edifício Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220. O Pregoeiro informa 

que o edital encontra-se disponível na página web www.gov.br/compras/pt-br/ e 

www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 19 de novembro de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150308/2021 – SARP

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e 

Alimentação Hospitalar, visando o fornecimento de dietas gerais e específicas destinadas à pacientes 

(adultos e infantis) e acompanhantes legalmente instituídos, além de refeições para funcionários 

autorizados, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, 

englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de produção e distribuição, 

para atender as necessidades das Unidades de Saúde Hospital Presidente Vargas, Hospital Vila 

Luizão, UPA Araçagy e UPA Vinhais.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: dia 17 / 12 / 2021, às 14h30, horário de Brasília/DF.

ID nº [908966].

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 19 de novembro de 2021

Francisco Assis do Amaral Neto

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 410/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177.578/2021 - EMSERH
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 035/2021. A Prefeitura Municipal de Bom 
Jardim/MA, vem por meio deste, informar que a LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2021, cujo objeto é 
contratação de empresa especializada no fornecimento 
de impressora de etiquetas, para atender as demandas da 
Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, data da abertura: 
22 de novembro de 2021, ás 16h30min fica REVOGADA por 
motivos de readequação geral dos parâmetros. Os 
interessados poderão no horário das 08h às 12h, nos dias 
normais de expediente, obter mais informações na sede 
desta Prefeitura Municipal situada na Av. José Pedro 
Vasconcelos, S/N, Bom Jardim -  Maranhão - Brasil - CEP 
65.380-000. Qualquer outra informação poderá ser obtida 
no site www.bomjardim.ma.gov.br ou no e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/MA, 18 
de novembro de 2021. CLEUTEGILSON SIQUEIRA 
GONÇALVES - Portaria N° 01.2021 - GB - Secretário 
Municipal de Administração e Planejamento

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2021. 
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por meio do Pregoeiro 
Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, em regime de fornecimento, tendo por objeto a Formação 
De Registro de preço para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica especializada no fornecimento de material de 
expediente, para atender as necessidades das diversas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA. A 
realização do certame está prevista para o dia 07 de dezembro de 
2021, às 14h30min (dez horas e trinta minutos) – horário local 
de Bom Jardim/MA.O recebimento das propostas, abertura e 
disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo 
está à disposição dos interessados no site: 
www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 18 de 
novembro de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - 
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ERRATA AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021. O Pregoeiro do Município 

de Serrano do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, torna publico a errata nº 01 ao 

Edital do Pregão Eletrônico nº 12/2021. A íntegra da errata está disponível no Portal de 

Compras Públicas do Município. Fica designada a data do dia 06/12/2021, às 08:00hs, para 

abertura do certame. Serrano do Maranhão, 18 de novembro de 2021. Jakson Ribeiro 

Lobato. Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
039/2021. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por meio 
do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, do tipo menor preço por item, 
em regime de fornecimento, tendo por objeto a Formação de 
Registro de preço para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica especializada no fornecimento de Material 
Permanente, para atender as necessidades das diversas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA. A 
realização do certame está prevista para o dia 09 de dezembro 
de 2021, às 10h30min (dezesseis horas e trinta minutos) – 
horário local de Bom Jardim/MA.O recebimento das propostas, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O 
edital completo está à disposição dos interessados no site: 
www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/MA, 18 de 
novembro de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - 
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 040/2021. 
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por meio do Pregoeiro 
Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, em regime de fornecimento, tendo por objeto a Formação 
de Registro de preço para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica especializada no fornecimento de Utensílios de 
Cozinha, para atender as necessidades das diversas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA. A 
realização do certame está prevista para o dia 09 de dezembro de 
2021, às 14h30min (dezesseis horas e trinta minutos) – horário 
local de Bom Jardim/MA.O recebimento das propostas, abertura 
e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo 
está à disposição dos interessados no site: 
www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.  Bom Jardim/ MA, 18 de 
novembro de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - 
Pregoeiro

AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 3079/2021- 1° 
Leilão e nº 3080/2021 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna 
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo 
de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se 
encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação 
Fiduciária, de propriedade da CAIXA.  O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do 
qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 
10/12/2021 até 19/12/2021, no primeiro leilão, e de 25/12/2021 até 03/01/2022, no segundo 
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AM, BA, DF, ES, GO, 
MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RO, RS e SC e no escritório do leiloeiro, Sr. André 
Sobreira da Silva, no endereço abaixo: Rua Deputado Fernando Ferrari, 81, Vila Rica - São 
Paulo/SP - CEP: 02.860-100, telefones (11)98789-3746, (11)98115-0676, (11)3982-6355 
e (11)3392-3754. Atendimento no horário de segunda a sexta-feira das 9h às 17h (Site: 
www.centraljudicial.com.br) (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/
ximoveis) O 1° Leilão realizar-se-á no dia 20/12/2021, às 13h (horário de Brasília), e os lotes 
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 04/01/2022, às 13h (horário de Brasília), 
ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço www.centraljudicial.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAROLINA

PÇA ALIPIO CARVALHO, N° 50 – CENTRO
CNPJ.: 06.777.072/0001-26

TEL.: (99) 3531 3935

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROLINA – MA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAROLINA– MA AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Pregão 
Presencial nº. 009/2021. TIPO: Presencial. REGIME: Menor Preço Global. ABERTURA: 10/12/2021 às 
09:30 (oito horas e trinta minutos). LOCAL- Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Elias 
Barros, nº 50, Centro, Carolina-MA. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de sistema 
de sonorização do plenário, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Carolina - MA. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, no 
Prédio da Câmara Municipal, de 2ª a 6ª das 08:00 às 12:00 horas. Carolina-MA, no site da Câmara Municipal 
de Carolina-MA (http://www.cmcarolina.ma.gov.br). Carolina-MA, 22 de novembro de 2021. Luciane Martins 
da Silva. Vereadora Presidente.

Edital de Convocação

O Conselho de Administração do Instituto de Agronegócios do Maranhão, 
representado pelo seu presidente, abaixo assinado, convoca os seus 
associados para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
no dia 09 de dezembro de 2021 (quinta-feira), às 10:00,  em 1ª convocação 
com quorum mínimo de metade mais um sócio e em 2ª convocação 30 
(trinta)  minutos após, com qualquer número, em conformidade com as 
especificações constantes no art. 14, parágrafo segundo do Estatuto Social 
do InAgro, a ser realizada pela plataforma Zoom, sendo enviado o convite 
aos participantes, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Discutir e votar o Balanço Patrimonial do ano de 2020;
2. Tomar conhecimento do relatório do Presidente;
3. Aprovar o Plano de Trabalho para o ano de 2022;
4. Inclusão de novos sócios;
5. Submeter à aprovação da assembleia os nomes das pessoas 
físicas indicadas pelas entidades que fazem parte do Conselho de 
Administração do InAgro, para o exercício das funções de conselheiros e 
respectivos suplentes, com fulcro no artigo 14, do estatuto deste Instituto;
6. Outros assuntos.

Solicitamos aos sócios entrarem em contato com o INAGRO através 
do número 98 98174 0222, no prazo de até 24 horas antes do início da 
reunião, para confirmação do seu e-mail e/ou Whatsapp para envio do 
link, viabilizando sua participação na assembleia.

São Luís - MA, 24 de novembro de 2021.
José de Jesus Reis Ataíde

Presidente

Edital de Convocação

O Conselho de Administração do Instituto de Agronegócios do 
Maranhão, representado pelo seu presidente, abaixo assinado, 
convoca os seus associados para apreciação das contas do Balanço 
Patrimonial do ano de 2020, de acordo com o art. 14, Parágra-
fo Primeiro, § V do Estatuto Social do InAgro. Os documentos 
citados estão à disposição em sua sede, à Av. Jerônimo de Albu-
querque, s/n,º Casa da Indústria Albano Franco, 3º andar, sala 302, 
Bairro Bequimão – São Luís - MA, no horário das 08:00 às 12:00 
e no período de 24/11/2021 a 03/12/2021.

São Luís-MA, 24 de novembro de 2021.
José de Jesus Reis Ataíde

Presidente

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021 
ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. A Prefeitura Municipal de Itaipava 

do Grajaú/MA, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público para conhecimento 

de todos os interessados, que o PP 045/2021, tendo por objeto Contratação de empresa espe-

cializada para prestação de serviço de locação de estrutura física para eventos, montagem e 

desmontagem de estrutura para área de festa como palco, som, iluminação, tendas, toldos, 

banheiros e outros, para realização dos eventos promovidos pelo Município de Itaipava do 

Grajaú/MA, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com Recebimento e aber-

tura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços prevista para às 09h00min do dia 29 

de setembro de 2021, ficou ADIADO sine die, motivado pela conveniência da Administração. 

Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpli-

taipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú – MA, 28 de setembro de 

2021. Auricélia de Sousa da Silva – Pregoeira.

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 

decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: 
(11) 3777- 0523

�������������������
Vicente Paulo
Leiloeiro Oficial

09:00h03/12/2021
���������������������

TJ-MA

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 

decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: 
(11) 3777- 0523

������������������� Vicente Paulo
Leiloeiro Oficial

09:30h03/12/2021
��������������������� SEGEP

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 

decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: 
(11) 3777- 0523

������������������� Vicente Paulo
Leiloeiro Oficial

09:00h06/12/2021
���������������������

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021.

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 021/2020, 
Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, 
aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar no dia 07 de dezembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 047/2021, para registro de preços, 
do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de Kits de 
brinquedos, conforme Termo de Compromisso de Emendas n° 202102721-8 FNDE/MEC, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação de Lima Campos/MA, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 22 de novembro de 2021.

Francisca Kyara de Abreu Santos Alves
Secretária Municipal de Educação

Decreto nº 002, de 01 de janeiro de 2021

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021/CMPM. A Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), torna público 
que realizará no dia 09/12/2021, às 9:30 horas, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço 
global, regida pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de consultoria nas áreas de licitações e contratos administrativos, junto ao setor de licita-
ções e contratos, de interesse desta Câmara Municipal de Pindaré-Mirim/MA, para o exercício de 2022. Base 
Legal: Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, 
pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), situada na Pç Florindo Silva, s/nº, Centro. O 
Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no portal da transparência, na plataforma SACOP e 
na sede da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs, onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”. Pindaré-Mirim (MA), 22 de novem-
bro de 2021. Antonio Martins Lopes, Presidente da Câmara Municipal.

RELAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS PARA ELEIÇÃO DO
SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DO MARANHÃO – SINFISIO-MA

CNPJ: 22.158.787/0001-57
Pelo presente EDITAL DE DIVULGAÇÃO, esta Junta Eleitoral divulga a chapa 01, como a única inscrita para concorrer 
na eleição para escolha da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal, a ser realizada no dia no dia 26/11/2021 16:00 
horas na primeira convocação e às 16:30 horas na segunda convocação, na sede do CREFITO16 – Conselho Regio-
nal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Maranhão, situado na R. das Andirobas, 040, Jardim Renascença, São 
Luís - MA, 65075-380, conforme publicação no Diário Oficial do Estado, publicado em cinco de novembro de 2021, 
Caderno de Terceiros, edição 207, número de origem 11830, a chama se denominada como “Reconstrução na fisiote-
rapia do Maranhão”, devidamente inscrita para concorrer, com apresentação de todos itens requeridos, formada por: 
PRESIDENTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA PINTO, VICE-PRESIDENTE: LIDIA MARIA LOPES DA SILVA, 
DIRETOR ADMINISTRATIVO: ALAN SERGIO COSTA DO NASCIMENTO, PRIMEIRO SECRETÁRIO: EUGENIA 
PIRES PEREIRA, SEGUNDO SECRETARIO: ANILDES SILVA BENA, PRIMEIRO TESOUREIRO: MAGNO REGIO 
DE MELO FERREIRA, SEGUNDO TESOUREIRO: HUGO ANUNCIATO BARROS DA SILVA, SUPLENTE 1: AN-
DERSON CARNIB ROCHA NEIVA, SUPLENTE 2: LUIZA MARIA MIRANDA MARTINS, SUPLENTE 3: SILAS 
CLESIO DOS SANTOS SILVA, 
SUPLENTE 4: HANNA SARAIVA SOUSA SANTOS, SUPLENTE 5: PAULO ROGERIO LOBÃO DE ARAUJO COSTA, 
SUPLENTE 6: KRYSLANIA PAMMELLA CRUZ LEÃO, SUPLENTE 7: AUTHERINA KHRISTHINNE NEVES DA 
SILVA, PRIMEIRO CONSELHEIRO; DIEGO AROUCHE FONTOURA, SEGUNDO CONSELHEIRO: PRISCILLA 
ANNE DOS SANTOS RATES, TERCEIRO CONSELHEIRO: ANTONIO GABRIEL SANTOS REIS, SUPLENTE CON-
SELHEIRO 1: DEBORA FEITOSA DE ASSUNÇÃO, SUPLENTE CONSELHEIRO 2: DIEGO DE JESUS DOS REIS 
CUTRIM, SUPLENTE CONSELHEIRO 3: IESA BRIANNE MACHADO DUTRA DE OLIVEIRA. 

São Luís, MA 18 de novembro de 2021

NELMAR DE OLIVEIRA MENDES 
Membro da Junta Governativa

LAISE ADRIANE DE MORAES LEITE BAZALA 
Membro da Junta Governativa

JULIANA MARIA BARROS TORRES 
Membro da Junta Governativa

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento e instalação de ares-condicio-
nados, do tipo split, novo, para atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA, 
conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.

•	 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE.
•	 ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 23/11/2021, às 08h00 min ao dia 06/12/2021 

às 08h59min, Horário de Brasília/DF.
•	 ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Do dia 06/12/2021 às 9h00min, Horário de 

Brasília/DF.
•	 FONTE DE RECURSOS: Sistema de Registro de Preços;

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: www.
comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.
ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser con-
sultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com ou pelo telefone (99) 98438-7265.

São Domingos do Azeitão/MA, 22 de novembro de 2021.

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na moda-
lidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações poste-
riores, Lei Complementar 123/06 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 155/2016. TOMADA DE PREÇO 
Nº 012/2021 – PMT. Processo Administrativo: 150-10/2021-11-PMT OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECU-
TIVO DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  NO  MUNICÍPIO DE TUTÓIA(MA), 
(CONVENIO Nº 8.115.00/2020- SICONV Nº 900898), DE ACORDO COM CONDIÇÕES, ESPECIFI-
CAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.  DA SESSÃO DE ABERTURA: 
A entrega e abertura dos envelopes será realizada no dia 10 de dezembro de 2021, às 09h:00mim, no Anexo 
da SEMED localizado à Rua Senador Leite, S/N.º, 3º pavimento no Auditório, Centro, Tutóia (MA). OB-
TENÇÃO DO EDITAL: Na sede da CPLP localizada à Rua Aeroporto, N.º 118, Centro, Tutóia (MA). 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, de 8 às 13 horas, onde poderá ser consultado 
gratuitamente ou em consonância com art. 32, § 5º, da Lei nº 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução 
gráfica da documentação fornecida, conforme o número de páginas do Edital e seus Anexos mediante o 
recolhimento do valor da reprodução através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos en-
dereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: 
cclcapmtutoia@gmail.com , e informações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/
MA, 24 de novembro de 2021. LEIDIANE PEREIRA VIEIRA. Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Tutóia(MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na moda-
lidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações poste-
riores, Lei Complementar 123/06 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 155/2016.TOMADA DE PREÇO 
Nº 013/2021 – PMT. Processo Administrativo: 151-10/2021-15-PMT OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO CON-
CLUSÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DARCY VARGAS NO POVOADO 
SERIEMA NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA (MA), DE ACORDO COM CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO. DA SESSÃO DE ABERTURA: A abertura dos 
envelopes de proposta será realizada no dia 13 de dezembro de 2021, às 09h:00mim, no Auditório da Secretaria 
Municipal de Educação, localizado à Rua Nazaré, N.º 61, Centro, Tutóia (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: 
Na sede da CPLP localizada à Rua Aeroporto, N.º 118, Centro, Tutóia (MA). HORÁRIO DE ATENDIMEN-
TO: segunda à sexta-feira, de 8 às 13 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente ou em consonância com 
art. 32, § 5º, da Lei nº 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução gráfica da documentação fornecida, con-
forme o número de páginas do Edital e seus Anexos mediante o recolhimento do valor da reprodução através 
de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com , e informações podem 
ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 24 de novembro de 2021. LEIDIANE PEREIRA 
VIEIRA. Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tutóia(MA).
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A Secretaria de Estado e Saúde (SES) está realizando a Semana do Doador Voluntário
de Sangue, até o dia 27 de novembro, na Hemomar

ARTHUR EVER TON
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Do a ção de san gue

DIA DO DOADOR 

“Nós sempre estamos
precisando de sangue”

N
o dia 25 de no vem bro, é co- 
me mo ra do o Dia do Do a dor
Vo lun tá rio de San gue. A da- 
ta ser ve pa ra ho me na ge ar

as pes so as que re ser vam um tem po
do seu dia pa ra do ar san gue, tam bém
ser ve pa ra cons ci en ti zar e in for mar as
pes so as so bre a im por tân cia de ser
um do a dor de san gue.

A Se cre ta ria de Es ta do e Saú de
(SES) es tá re a li zan do a Se ma na do
Do a dor Vo lun tá rio de San gue, até o
dia 27 de no vem bro, com o te ma “Vo- 
cê não do ou san gue, do ou amor”, na
se de do Cen tro de He ma to lo gia e He- 
mo te ra pia do Ma ra nhão. Du ran te a
se ma na se rá fei to o lan ça men to da
car tei ri nha do do a dor, im por tan te
fer ra men ta pa ra in cen ti var a as si mi la- 
ção de do a do res e con tro le por par te
da He mo mar. No ano de 2021, hou ve
uma que da de 40% no nú me ro de do- 
a ções. Atu al men te, são fei tas de 100 a
150 do a ções de san gue por dia. “Nós
sem pre es ta mos pre ci san do de san- 
gue, o es to que sem pre es tá bai xo, pois
o nú me ro de pes so as que do am é me- 
nor que o nú me ro de pes so as que ne- 
ces si tam das bol sas de san gues, o es- 
to que ide al de bol sas de san gue é de
180 a 200, por is so es ta mos fa zen do
cam pa nhas de co le tas ex ter nas tan to
na ca pi tal, quan to nos mu ni cí pi os. As
res tri ções pa ra do a ção de san gue é
não es tá gri pa do ou com fe bre e na tri- 
a gem clí ni ca a mé dia irá fa zer uma sé- 
rie de per gun tas pa ra sa ber se a pes- 
soa tem con di ções ou não pa ra do ar
seu san gue”, dis se Val ma Cos ta, co or- 

de na do ra da co le ta ex ter na de san gue
do Cen tro de He ma to lo gia e He mo te- 
ra pia do Ma ra nhão (He mo mar) so bre
a si tu a ção do es to que de bol sas de
san gue e as res tri ções pa ra do a ção de
san gue.

Os re qui si tos bá si cos pa ra ser do a- 
dor de san gue são: apre sen tar do cu- 
men to ofi ci al com fo to; es tar bem de
saú de, ter en tre 16 a 69 anos (des de
que a pri mei ra do a ção te nha si do fei ta
até 60 anos e me no res de 16 e 17 anos
só do am me di an te con sen ti men to
for mal dos res pon sá veis le gais); pe sar
aci ma de 50 kg; dor mir bem; não es tar
em je jum; não in ge rir be bi da al coó li- 
ca 12 ho ras an tes da do a ção; quem
con trair Co vid-19 es pe rar um mês
após o de sa pa re ci men to dos sin to- 
mas da do en ça; quem to mar a va ci na
de gri pe e da Co ro na vac, após 48 ho- 
ras e quem to mar a va ci na da As tra Ze- 
ne ca e Pfi zer, após 7 di as. “Fa zer uma
do a ção de san gue é par te de um prin- 
cí pio mui to além do que a co mu ni da- 
de pos sa ima gi nar, ten do em vis ta
que, do a ções de san gue a ca da ano
são fei tas ca da vez me nos. Quan do re- 
a li za mos a do a ção de san gue, vo cê
pra ti ca a chan ce de uma pes soa ter
uma no va vi da, uma no va chan ce com
ape nas uma sim ples bol sa de ape nas
350 a 450 ml de san gue, al go que vo cê
con se gue re com por fa cil men te com
in ges tão de ali men tos, lí qui dos e des- 
can so. Quan do do a mos san gue, do a- 
mos uma par te de nós, e jun ta a ela
vo cê dá a chan ce de vi da pa ra al guém
que es tá ne ces si tan do”, dis se Jés si ca
Ever ton, 20 anos, do a do ra de san gue,
so bre a im por tân cia da do a ção de
san gue

O He mo mar, da re de da Se cre ta ria
de Es ta do da Saú de (SES) e ad mi nis- 
tra do pe la Em pre sa Ma ra nhen se de
Ser vi ços Hos pi ta la res (Em serh), fun-
ci o na de se gun da a sex ta-fei ra, das
7h30 às 18h, e aos sá ba dos, das 7h30
às 12h. Pos sui he mo nú cle os em San ta
Inês, Ca xi as, Bal sas, Pe drei ras, Co dó,
Im pe ra triz e Pi nhei ro.

Do a ção de san gue é o pro ces so pe- 
lo qual um do a dor vo lun tá rio tem seu
san gue co le ta do pa ra ar ma ze na men- 
to em um ban co de san gue ou he mo- 
cen tro, pa ra uso sub se quen te em
trans fu sões de san gue. O san gue é um
com pos to de cé lu las que cum prem
fun ções co mo le var oxi gê nio a ca da
par te do nos so cor po, de fen der nos so
or ga nis mo con tra in fec ções e par ti ci- 
par na co a gu la ção. Não exis te na da
que subs ti tua o san gue. Ape sar de um
ato sim ples, rá pi do e se gu ro, ape nas
1,8% dos bra si lei ros são do a do res,
tor nan do a si tu a ção do he mo cen tro
ain da mais de sa fi a do ras pa ra to dos os
hos pi tais.

MUDANÇAS

PIX permite fazer novas
transações à noite

O CLIENTE PODERÁ FAZER OPERAÇÕES DE ATÉ R$ 1.000

O Ban co Cen tral (BC) fez mu dan ças no PIX pa ra per- 
mi tir no vas tran sa ções em ho rá ri os no tur nos. O ban co
tam bém cri ou me ca nis mos que au xi li am o cli en te a re- 
cu pe rar seu di nhei ro, ca so se jam en ga na dos e cai am em
frau des. A no vi da de foi di vul ga da pe lo BC.

A mu dan ça nos ho rá ri os per mi te fa zer no vas fai xas de
tran sa ções no tur nas e dá mais au to no mia pa ra o cli en te
es co lher qual é o me lhor ho rá rio pa ra fa zer ope ra ções
com va lo res li mi ta dos em R$ 1.000.

O no vo ho rá rio dis po ní vel pa ra a es co lher é de 22h às
6h. An tes o pa drão era de 20h às 6h. A mu dan ça po de rá
ser so li ci ta da pe lo cli en te em sua agên cia, e os ban cos
pre ci sam dis po ni bi li zar a op ção até o dia 22 de ju lho de
2022.

O Ban co Cen tral já ha via apro va do tam bém o blo- 
queio pre ven ti vo dos re cur sos do cli en te em ca so de
sus pei ta de frau de, no ti fi ca ções obri ga tó ri as de tran sa- 
ções que fo rem re jei ta das, e de vo lu ção dos va lo res re ce- 
bi dos em ca sos em que há fun da men to pa ra sus pei ta de
frau de, ou de fa lha ope ra ci o nal nos sis te mas das ins ti- 
tui ções fi nan cei ras par ti ci pan tes.

• em dia com a Equa to ri al Ma ra nhão
• ca das tra do na Ta ri fa So ci al Bai xa Ren da
• re si dir no mu ni cí pio on de acon te ce rá o
sor teio

• pos suir uma ge la dei ra ve lha em fun ci o -
na men to

Na sex ta

Co mo par ti ci par

SORTEIO

100 geladeiras novas para  população

O PROGRAMA  É UMA INICIATIVA DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ANEEL

O pro je to E+ Ge la dei ra No va, da Equa to- 
ri al Ma ra nhão re a li za até es ta quar ta-fei ra
(24) o ca das tro das fa mí li as que par ti ci pa- 
rão do sor teio de 100 ge la dei ras nos mu ni- 
cí pi os de São Ma teus do Ma ra nhão e La go
do Jun co. A ação acon te ce rá na se cre ta ria
de As sis tên cia So ci al, lo ca li za da na Ave ni- 
da Antô nio Ara gão, n° 203, Cen tro de São
Ma teus. Quem mo ra em La go do Jun co po- 
de se ca das trar na Qua dra Je fer son Sou sa,
lo ca li za da na Rua do cam pi nho, s/n, Cen- 
tro. Nas du as ci da des o ca das tro acon te- 
cem até o dia 24 das 8h às 17h30.

Pa ra par ti ci par, o ti tu lar da con ta de
ener gia de ve es tar:

No dia 26, pró xi ma sex ta-fei ra, se rão
sor te a das 50 ge la dei ras pa ra o mu ni cí pio
de São Ma teus e no dia 27, pró xi mo sá ba do,
ou tras 50 ge la dei ras pa ra La go do Jun co.

O pro gra ma de efi ci ên cia ener gé ti ca E+
Ge la dei ra No va da Equa to ri al Ma ra nhão é
uma ini ci a ti va que faz par te do pro gra ma
de Efi ci ên cia Ener gé ti ca da Agên cia Na ci o- 
nal de Ener gia Elé tri ca (PEE/ANE EL).

Pa ra par ti ci par, o ti tu lar da con ta de
ener gia de ve le var sua úl ti ma con ta de luz,
Iden ti da de, CPF e o seu NIS – Nú me ro da
Iden ti fi ca ção So ci al.

Se le ti vo

No vo cro no gra ma
• Ins cri ções – até 28/11/2021
• Re qui si ção de aten di men to di fe ren ci a -
do – Até 28/11/2021
• Pa ga men to – Até 29/11/2021
• Di vul ga ção da con cor rên cia –
30/11/2021
• Di vul ga ção do lo cal de pro va
-30/11/2021
• Pro va Ob je ti va – 05/12/2021
• Di vul ga ção do ga ba ri to – 06/12/2021
• Re cur sos – 07/12/2021
• Re sul ta do dos re cur sos – 10/12/2021
• Re sul ta do da Pro va Ob je ti va –
13/12/2021
• Con vo ca ção pa ra Eta pa Prá ti ca ou Es tu -
do de Ca so – 14/12/2021
• Eta pa Prá ti ca ou Es tu do de Ca so –
16/12/2021 a 20/12/2021
• Re sul ta do Eta pa Prá ti ca ou Es tu do de
Ca so – 21/12/2021
• Con vo ca ção pa ra as En tre vis tas –
22/12/2021
• En tre vis tas – 23/12/2021 à 28/12/2021
• Re sul ta do Fi nal – 29/12/2021

ATÉ DIA 28

Sesi prorroga inscrição de seletivo
O Ser vi ço So ci al da In dús tria (SE SI), en- 

ti da de do Sis te ma FI E MA, pror ro gou as
ins cri ções pa ra o pro ces so se le ti vo do Ser- 
vi ço So ci al da In dús tria (SE SI-MA)
014/2021, com sa lá rio de até R$ 3.257,39.
Os in te res sa dos de vem se ins cre ver no si- 
te https://sis te mas.fi e ma.org.br/se le ti- 
vos/, até as 23h59 do dia 28. São 22 va gas
ime di a tas em di ver sos car gos de ní vel mé- 
dio e su pe ri or, dis tri buí dos nos mu ni cí pi- 
os de Açai lân dia, Ba ca bal, Im pe ra triz e
São Luís.

As va gas são pa ra a com po si ção do
qua dro de pro fes so res da ins ti tui ção, mas
tam bém há opor tu ni da des pa ra as áre as
de As sis ten te Téc ni co Ad mi nis tra ti vo, As- 
sis ten te de TI, Ana lis ta Su pe ri or Con sul tor
de Ven das e Ana lis ta Su pe ri or – Psi có lo go.

Ca da can di da to só po de rá con cor rer a
uma das va gas, de ven do ana li sar os re qui- 
si tos e de fi nir a que me lhor se ade qua a
sua ex pe ri ên cia e per fil. To dos os car gos
exi gem for ma ção na área, co nhe ci men to
em In for má ti ca Bá si ca e ex pe ri ên cia pro- 
fis si o nal mí ni ma de 6 (seis) me ses na área
de atu a ção.

A ta xa de ins cri ção pa ra o ní vel mé dio é
de R$ 70 e su pe ri or R$ 90. A par tir do dia
30/11/2021, o can di da to po de rá con fe rir
a lis ta gem com a con cor rên cia de ins cri- 
tos por car go no si te de ins cri ção.

A pro va ob je ti va, de ca rá ter eli mi na tó- 
rio, se rá on li ne, e es tá mar ca da pa ra o dia
05/12, em uma pla ta for ma dis po ni bi li za- 
da pe lo se le ti vo. A ava li a ção é com pos ta
por 15 (quin ze) ques tões de co nhe ci men- 
to es pe cí fi co e 5 (cin co) ques tões de co- 
nhe ci men to bá si co em in for má ti ca. Se rá
da do o pra zo má xi mo de 15 mi nu tos de
to le rân cia pa ra atra sos.

O can di da to que não aces sar a pro va
após o tem po li mi te te rá sua ava li a ção
anu la da. Pa ra re a li za ção do se le ti vo, o
can di da to de ve dis por de um com pu ta dor
desk top ou no te bo ok com web cam em
bom fun ci o na men to. Ha ve rá eta pa prá ti- 
ca ou es tu do de ca so que te rá ca rá ter eli- 
mi na tó rio se gui da de eta pa clas si fi ca tó ria

de en tre vis ta.
Pa ra mais in for ma ções, con ta tos po- 

dem ser re a li za dos pe lo te le fo ne (98)
3212-1821, e-mail se le ti vo@fi e ma.org.br e
pe lo si te https://sis te mas.fi e- 
ma.org.br/se le ti vos/.

São Luís, quarta-feira, 24 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Estima-se que mais de 50% dos indivíduos com diabetes não tenham conhecimento da
própria condição porque ela é uma doença silenciosa

DIABETES

Os riscos de uma
doença silenciosa
ARTHUR EVERTON
Especial para O Imparcial

A
di a be tes é uma con di ção or- 
gâ ni ca re la ci o na da ao au- 
men to de gli co se no san gue 
que afe ta cer ca de 250 mi- 

lhões de pes so as no mun do, se gun do 
o Mi nis té rio da Saú de. So men te no 
Bra sil, cer ca de 13 mi lhões de pes so as 
que con vi vem com a do en ça. E a pre- 
va lên cia da do en ça não pa ra de cres- 
cer.

Pa ci en te com a do en ça tem nor- 
mal men te pres são ar te ri al ele va da e 
um al to ris co de de sen vol ver do en ça 
car di o vas cu lar. Por is so, me di ca men- 
tos pa ra hi per ten são são in di ca dos 
pa ra re du zir o ris co de even tos car di o- 
vas cu la res, co mo in far to e AVC. “O di- 
a be tes po de con du zir a com pli ca ções 
que afe tam vá ri as par tes do cor po, co- 
mo o cé re bro, olhos, co ra ção, rins e 
ner vos. As com pli ca ções do di a be tes 
po dem ser de lon ga du ra ção (cró ni ca) 
ou cur ta du ra ção (agu da). As com pli- 
ca ções de lon ga du ra ção sur gem 
quan do a gli co se no san gue é mal ge- 
ri da e con ti nua ele va da du ran te um 
lon go pe río do de tem po. Em ca sos 
mais gra ves, o di a be tes po de le var à 
mor te.”, dis se Gleyciana Pin to, téc ni- 
ca em en fer ma gem do Hos pi tal Uni- 
ver si tá rio da UF MA, so bre os pro ble- 
mas que a di a be te cau sa no cor po hu- 
ma no.

Es ti ma-se que mais de 50% dos in- 
di ví du os com di a be tes não te nham 
co nhe ci men to da pró pria con di ção 
por que ela é si len ci o sa. Mui tas ve zes, 
a do en ça so men te dá pis tas de que es- 
tá fa zen do es tra gos no or ga nis mo

O Dia da Di a be tes

AS COMPLICAÇÕES DA DOENÇA  AFETAM VÁRIAS PARTES DO CORPO HUMANO

quan do es tá em es tá gio avan ça do, in- 
clu si ve pro vo can do com pro me ti- 
men to car día co. Não pa ra me nos, 
uma das mai o res pre o cu pa ções dos 
mé di cos ao tra tar pa ci en tes di a be tes e 
pro te gê-los de pos sí veis com pli ca- 
ções de co ra ção. “A ali men ta ção sau- 
dá vel é uma das prin ci pais di cas, tan- 
to pa ra pre ve nir quan to pa ra con tro- 
lar a do en ça. Sen do as sim, a di ca é 
man ter uma ali men ta ção ri ca em fru- 
tas, ver du ras, le gu mes, e com re du ção 
de car boi dra tos e pro teí nas. Tam bém 
é im por tan te evi tar o con su mo ex ces- 
si vo de do ces. E ja mais es que ça de 
sem pre vi si tar o mé di co, pois os exa- 
mes de ro ti na são fun da men tais pa ra 
a ma nu ten ção da saú de por que eles 
vão re ve lar co mo de fa to seu or ga nis- 
mo es tá”, dis se Gleyciana Pin to, téc ni- 

ca em en fer ma gem, so bre os cui da dos 
em re la ção a di a be te que de ve mos ter 
ao lon go da vi da.

O Dia Mun di al da Di a be tes é ce le- 
bra do anu al men te no dia 14 de no- 
vem bro. Cri a do em 1991 pe la In ter na- 
ti o nal Di a be tes Fe de ra ti on (IDF) e pe- 
la Or ga ni za ção Mun di al da Saú de 
(OMS), es te dia tem co mo ob je ti vo dar 
res pos ta ao au men to alar man te de 
ca sos de di a be tes no mun do.

O dia da Di a be te coin ci de com o 
ani ver sá rio de Fre de rick Ban ting. Jun- 
ta men te com Char les Best, Fre de rick 
Ban ting cri ou a pri mei ra ideia que le-
vou à des co ber ta da in su li na (res pon-
sá vel pe la re du ção da gli ce mia) em 
1922.

Confira algumas dicas para prevenir a doença

Vo cê po de pre ve nir a Di a be tes, en- 
ten den do seu ris co e fa zen do mu dan- 
ças em seu es ti lo de vi da. Os fa to res de
ris co co nhe ci dos in clu em au men to
de pe so, pres são ar te ri al, co les te rol e
tri gli ce rí de os (gor du ras no san gue).

Al te rar os há bi tos ad qui ri dos por
to da a vi da não é fá cil, mas va le a pe na
o es for ço. Abai xo al gu mas di cas pa ra
aju dá-lo a re du zir seu ris co de Di a be- 
tes.

Ve ri fi que o ris co de di a be tes
Re a li ze exa mes pe rió di cos pa ra ve ri fi- 
car a pos si bi li da de de vo cê ser ele gí vel
pa ra ter a do en ça. Ca so já te nha pré-
dis po si ção, é pre ci so se aten tar pa ra
não de sen vol ver con du tas que au- 
men tem o ris co de ad qui rir a do en ça.

Ge ren cie seu pe so
O ex ces so de gor du ra cor po ral, es pe- 
ci al men te se ar ma ze na do em vol ta do
abdô men, po de au men tar a re sis tên- 
cia do or ga nis mo à in su li na hor mo- 
nal. Is so po de le var à Di a be tes.

Exer ci te-se re gu lar men te
A ati vi da de fí si ca mo de ra da na mai o- 

ria dos di as da se ma na aju da a ge ren- 
ci ar o pe so, re du zir os ní veis de gli co se
no san gue e me lho rar a pres são ar te ri- 
al e o co les te rol.

Co ma uma di e ta equi li bra da e
sau dá vel
Re du za a quan ti da de de gor du ra em
sua di e ta. Co ma mais fru tas, ve ge tais
e ali men tos ri cos em fi bras. Di mi nua
o sal.

Li mi te a in ges tão de ál co ol
Mui to ál co ol po de le var ao au men to
de pe so e po de au men tar a sua pres- 

são ar te ri al e os ní veis de tri gli ce rí de-
os.

Pa rar de fu mar
Os fu man tes são du as ve zes mais pro- 
pen sos a de sen vol ver di a be tes que
não fu man tes.

Con tro le sua pres são ar te ri al
A mai o ria das pes so as po de fa zer is so
com exer cí ci os re gu la res, uma di e ta
equi li bra da e man ten do um pe so sau-
dá vel. Em al guns ca sos, vo cê po de
pre ci sar de me di ca men tos pres cri tos
pe lo seu mé di co.

Re du zir o ris co de do en ças car di o- 
vas cu la res
Di a be tes e do en ças car di o vas cu la res
têm mui tos fa to res de ris co em co-
mum, in cluin do obe si da de e fal ta de
ati vi da de fí si ca.

Con sul te o seu mé di co pa ra exa- 
mes re gu la res
À me di da que en ve lhe ce, é uma boa
ideia ve ri fi car re gu lar men te seu ní vel
de açú car no san gue (gli ce mia), pres- 
são ar te ri al e ní veis de co les te rol no
san gue.

Uso de más ca ra

Pro ble mas lo gís ti cos

Enem 2021

Ques tões do Enem

ENEM 2021

Es tu dan tes com
co vid-19 po dem
pe dir re a pli ca ção
da pro va

O Exa me Na ci o nal do En si no Mé dio (Enem) 2021, as- 
sim co mo o Enem 2020, tem uma sé rie de me di das de
se gu ran ça con tra a co vid-19. As pro vas co me ça ram a ser
apli ca das no úl ti mo do min go (21) e quem apre sen tou
al gum sin to ma po de rá pe dir a pa ra par ti ci par da re a pli- 
ca ção do exa me. 

O mes mo va le pa ra quem apre sen tar sin to mas da do- 
en ça até o se gun do dia de pro va, no pró xi mo do min go
(28).

A re a pli ca ção se rá nos di as 9 e 16 de ja nei ro de 2022,
mes ma da ta da apli ca ção do exa me pa ra Pes so as Pri va- 
das de Li ber da de ou sob me di da so ci o e du ca ti va que in- 
clua pri va ção de li ber da de (Enem PPL) 2021 e pa ra os
par ti ci pan tes isen tos da ta xa de ins cri ção em 2020, que
por de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) ti ve ram
no va opor tu ni da de de ins cri ção no Enem.

A re a pli ca ção de ve rá ser so li ci ta da na Pá gi na do Par ti- 
ci pan te, en tre 29 de no vem bro e 3 de de zem bro, jun to
com a do cu men ta ção que com pro ve a con di ção de saú- 
de do ins cri to.

A do cu men ta ção de ve apre sen tar o no me com ple to
do par ti ci pan te, o di ag nós ti co com a des cri ção da con- 
di ção de saú de do ins cri to e o có di go cor res pon den te à
Clas si fi ca ção In ter na ci o nal de Do en ça (CID 10). O do- 
cu men to de ve es tar le gí vel e cons tar a as si na tu ra e a
iden ti fi ca ção do pro fis si o nal com pe ten te, com res pec ti- 
vo re gis tro do Con se lho Re gi o nal de Me di ci na (CRM),
do Mi nis té rio da Saú de (RMS) ou de ór gão com pe ten te.

Se gun do o Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas
Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei ra (Inep), tem di rei to a re a pli- 
ca ção o par ti ci pan te que apre sen tar sin to ma de co vid-
19 na se ma na que an te ce de o pri mei ro ou o se gun do dia
do exa me. 

A mes ma ori en ta ção ser ve pa ra quem es ti ver com al- 
gu ma das ou tras do en ças in fec to con ta gi o sas lis ta das
nos edi tais do Enem im pres so e Di gi tal: tu ber cu lo se, co- 
que lu che, dif te ria, do en ça in va si va por Ha e mophi lus
in flu en za, do en ça me nin go có ci ca e ou tras me nin gi tes,
va río la, In flu en za hu ma na A e B, po li o mi e li te por po li o- 
ví rus sel va gem, sa ram po, ru béo la e va ri ce la.

O Inep ana li sa rá a do cu men ta ção com pro ba tó ria das
con di ções dos par ti ci pan tes. Quem ti ver a do cu men ta- 
ção apro va da te rá a par ti ci pa ção ga ran ti da na re a pli ca- 
ção.

O Enem ocor re em um mo men to em que a va ci na ção
avan ça no Bra sil e há re du ção nos ca sos e no nú me ro de
mor tes por co vid-19. 

Mes mo as sim, se gun do es pe ci a lis tas a ori en ta ção é
man ter as me di das de se gu ran ça, ain da mais em um
exa me de gran des pro por ções co mo o Enem. O exa me
pre vê o dis tan ci a men to en tre as car tei ras e a dis po ni bi- 
li za ção de ál co ol em gel.

O uso de más ca ra de pro te ção, co brin do to tal men te
na riz e bo ca, é obri ga tó rio du ran te to do o pe río do em
que o par ti ci pan te per ma ne cer no lo cal de apli ca ção da
pro va, sen do per mi ti do re ti rá-la ape nas no mo men to da
iden ti fi ca ção, an tes de aces sar a sa la de pro va, pa ra be- 
ber água e pa ra co mer. Quem des cum prir a re gra, po de- 
rá ser eli mi na do.

Os can di da tos que fo ram afe ta dos por pro ble mas lo- 
gís ti cos du ran te a apli ca ção das pro vas tam bém de vem
es tar aten tos ao pra zo de 29 de no vem bro a 3 de de zem- 
bro pa ra pe dir a re a pli ca ção do exa me. 

São con si de ra dos pro ble mas lo gís ti cos fal ta de ener- 
gia elé tri ca, in fil tra ções por con ta de chu vas, fa lhas no
com pu ta dor – no ca so do Enem di gi tal, en tre ou tros que
pre ju di quem a re a li za ção das pro vas.

O Enem 2021 co me çou a ser apli ca do no dia 21 e se- 
gue no dia 28 de no vem bro, tan to na ver são im pres sa
quan to na ver são di gi tal. No pri mei ro dia do Enem, os
can di da tos fi ze ram as pro vas de lin gua gens, ci ên ci as
hu ma nas e re da ção. 

Ao to do, dos 3,1 mi lhões de ins cri tos, 74% com pa re- 
ce ram ao exa me. No se gun do dia, par ti ci pan tes fa rão as
pro vas de ma te má ti ca e ci ên ci as da na tu re za. Por con ta
da pan de mia, o exa me ado tou uma sé rie de me di das de
se gu ran ça.

O Enem se le ci o na es tu dan tes pa ra va gas do en si no
su pe ri or pú bli cas, pe lo Sis te ma de Se le ção Uni fi ca da
(Si su), pa ra bol sas em ins ti tui ções pri va das, pe lo Pro- 
gra ma Uni ver si da de pa ra To dos (ProU ni), e ser ve de pa- 
râ me tro pa ra o Fun do de Fi nan ci a men to Es tu dan til (Fi- 
es). Os re sul ta dos tam bém po dem ser usa dos pa ra in- 
gres sar em ins ti tui ções de en si no por tu gue sas que têm
con vê nio com o Inep.

A Em pre sa Bra sil de Co mu ni ca ção (EBC) tem uma
pro gra ma ção in ten sa de co ber tu ra do Enem, com di cas
e cor re ção de pro vas. Mais in for ma ções es tão dis po ní- 
veis aqui. Pa ra tes tar os co nhe ci men tos, os es tu dan tes
po dem aces sar gra tui ta men te o Ques tões Enem, um
ban co que reú ne to das as ques tões do Enem de 2009 a
2020. 

No sis te ma, é pos sí vel es co lher quais áre as do co nhe- 
ci men to se quer es tu dar. O ban co se le ci o na as ques tões
de ma nei ra ale a tó ria.

São Luís, quarta-feira, 24 de novembro de 2021
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A 1ª Competição Rally Indoor, organizada pelo grupo Maranhão Rally, acontece neste
domingo (28), no loteamento do Rio Una Condomínio Clube, no município de Morros

Cam peã em águas aber tas

OFF-ROAD

1ª competição de Rally
Indoor em Morros

O
fim de se ma na pro me te 
mui ta po ei ra e ve lo ci da de 
pa ra tur ma off-ro ad. A 1ª 
Com pe ti ção Rally In do or, 

or ga ni za da pe lo gru po Ma ra nhão 
Rally, acon te ce nes te do min go (28), 
no lo te a men to do Rio Una Con do mí- 
nio Clu be, no mu ni cí pio de Mor ros. A 
pro va é di vi di da nas ca te go ri as: car- 
ros, mo tos, qua dri ci clos e utv´s. As 
ins cri ções se guem aber tas no si te 
www.maranhaorally.com.br

No Rally In do or, os com pe ti do res 
te rão que cum prir um ro tei ro de 4 vol- 
tas em um per cur so fe cha do de 4 km, 
com pi so mis to de pi çar ra e areia. A 
or ga ni za ção so ma a pon tu a ção das 
me lho res vol tas pa ra de fi nir os cam- 
peões.

O di re tor de pro vas do Ma ra nhão 
Rally, Ar tur Car va lho, con ta que a 1ª 
Com pe ti ção Rally In do or é um pe di do 
dos pi lo tos que já par ti ci pam do Cam- 
pe o na to Ma ra nhen se de Rally de Re- 
gu la ri da de, or ga ni za do pe lo Ma ra- 
nhão Rally.

“Aten de mos ao pe di do da tur ma 
que já acom pa nha o nos so tra ba lho. E 
nes te mês de no vem bro ofe re ce mos 
mais uma com pe ti ção de rally. A ideia 
é re pe tir o su ces so de pú bli co, con so- 
li da do no Ma ra nhen se de Re gu la ri da- 
de. Nes ta quin ta-fei ra, 25, na Off Ro ad 
Slz, da re mos mais ex pli ca çõe es do 
even to. A ex pec ta ti va é pa ra que o 
Rally In do or in te gre o ca len dá rio au- 
to mo bi lís ti co do Ma ra nhão”, afir ma 
Ar tur Car va lho.

A di re to ria do gru po Ma ra nhão 
Rally é for ma da por dois com pe ti do- 
res ex pe ri en tes, Ar tur Car va lho e João 
Afro, que tem no cur rí cu lo par ti ci pa-

NO RALLY INDOOR, OS COMPETIDORES TERÃO QUE CUMPRIR UM ROTEIRO DE 4 VOLTAS

ções em gran des com pe ti ções na ci o- 
nais: Rally dos Ser tões, Rally Pi o ce rá, 
Rally do Nor des te 1500, Mit Cup en tre 
ou tras.

Apai xo na dos por ve lo ci da de, Ar tur 
e João se guem mo vi men tan do a ce na 
off-ro ad no Ma ra nhão, abrin do es pa- 
ço pa ra no vas mo da li da des do es por- 
te. “O Rally In do or é uma com pe ti ção 
pa ra quem gos ta de pi sar fun do com 
mui ta adre na li na e for tes emo ções. O 
lo te a men to do Con do mí nio Rio Una 
Clu be foi pal co de aber tu ra da 3ª Eta- 

pa do Ma ra nhen se de Re gu la ri da de. 
Vi su a li za mos no ter re no um gran de 
po ten ci al pa ra uma com pe ti ção em 
cir cui to fe cha do. Daí, uni mos o útil ao 
agra dá vel, pois es sa com pe ti ção era 
um de se jo an ti go de mui tos pi lo tos. 
Con vi do a to dos a co nhe ce rem o Rally 
In do or”, dis se João Afro.

Em de zem bro, o Ma ra nhão Rally 
en cer ra em gran de es ti lo as ati vi da des 
off-ro ad, pro mo ven do a 4ª Eta pa do 
Cam pe o na to Ma ra nhen se de Rally de 
Re gu la ri da de, em Bar rei ri nhas.

NATAÇÃO

Sofia Duailibe conquista 4 ouros e vence maratona

O FEITO DE SOFIA DUAILIBE NAS COMPETIÇÕES EM FORTALEZA OCORREU POUCOS DIAS APÓS  SE DESTACAR EM OUTRO TORNEIO

Uma das mai o res pro mes sas do es- 
por te ma ra nhen se, a jo vem na da do ra
So fia Du ai li be, de ape nas 11 anos, te- 
ve um de sem pe nho es pe ta cu lar no
Cam pe o na to Ce a ren se Mi rim/Pe tiz
de Na ta ção e no Cam pe o na to Ce a ren- 
se de Ma ra to nas Aquá ti cas – V Fes ti val
de Águas Aber tas, re a li za dos nos di as
20 e 21 de no vem bro, em For ta le za
(CE). Mos tran do o seu al to ní vel de
com pe ti ção, a atle ta da Ap cef ven ceu
to das as pro vas que dis pu tou na ca pi- 
tal ce a ren se e au men tou sua co le ção
de tí tu los.

Na dis pu ta do Ce a ren se Mi rim/Pe- 
tiz, So fia Du ai li be con quis tou qua tro
me da lhas de ou ro, le van do a me lhor
nas pro vas dos 50m bor bo le ta, 50m li- 
vre, 200m e 400m li vre. Além dis so, a
na da do ra ma ra nhen se foi cam peã
das ca te go ri as Pe tiz 1 e Ge ral Fe mi ni- 
no na pro va dos 800m no Ce a ren se de

Ma ra to nas Aquá ti cas.
O gran de fei to de So fia Du ai li be nas

com pe ti ções em For ta le za ocor reu
pou cos di as após a jo vem atle ta da
Ap cef se des ta car no I Tor neio de Es- 
por tes em Tun tum, on de foi cam peã
da ca te go ria Pe tiz e fi cou na ter cei ra
co lo ca ção na dis pu ta ge ral dos 1500m
fe mi ni no nas pro vas da ma ra to na
aquá ti ca. 

Tam bém nes te mês de no vem bro, a
na da do ra ma ra nhen se fa tu rou me da- 
lhas nas três pro vas que dis pu tou no
Tro féu Je sus Mot ta de Na ta ção Mi- 
rim/Pe tiz, com pe ti ção es ta du al re a li- 
za da na Es co la Ni na, em São Luís, le- 
van do o ou ro nos 100m cos tas e 400m
li vre, além de fi car com a pra ta na pro- 
va dos 100m li vre.

Re cen te men te, So fia Du ai li be já
ha via ido mui to bem em com pe ti ções
re gi o nais. Em agos to, no Fes ti val CB- 

DA Nor te-Nor des te de Na ta ção Mi- 
rim/Pe tiz – Tro féu Pe dro Ni co las, em
Boa Vis ta (RR), a na da do ra ma ra nhen- 
se con quis tou oi to me da lhas, sen do
três pra tas e cin co bron zes. Em ou tu- 
bro, su biu ao pó dio nas pro vas dos
100m, 200m e 400m li vre do Nor te-
Nor des te de Clu bes Mi rim/Pe tiz –
Tro féu Ka ko Ca mi nha, re a li za do na ci- 
da de de Ma ceió.

Va le lem brar que a tem po ra da 2021
tem si do mui to es pe ci al pa ra a na da- 
do ra ma ra nhen se. Em se tem bro, So fia
sa grou-se cam peã do Nor te/Nor des te
de Águas Aber tas – Tro féu Wal ter Fi- 
guei re do Sil va, com pe ti ção re a li za da
em São Luís. A atle ta da Ap cef do mi- 
nou a pro va dos 750m pa ra ter mi nar
na pri mei ra co lo ca ção na ca te go ria
Pe tiz.

NE RES PIN TO

Chan ce de aces so

A úl ti ma ro da da
• Cru zei ro x Náu ti co  (ho je)
• Pon te Pre ta x Co ri ti ba (ama nhã)
• Vi tó ria x Vi la No va
• Avaí x Sam paio Cor rêa
• Ope rá rio x CRB

ÚL TI MA RO DA DA

Ago ra é a bri ga pa ra
su bir ou fu gir da
de go la na Sé rie B

Fal tan do ape nas uma ro da da pa ra o tér mi no da Sé rie
B do Cam pe o na to Bra si lei ro, a ex pec ta ti va ago ra é pa ra a
de fi ni ção da úl ti ma va ga ao clu be que te rá o aces so à di- 
vi são de eli te em 2022 e quais os re bai xa dos pa ra a Sé rie
C. Ou tras equi pes, que não cor rem ris co de cair, mas es- 
tão im pos si bi li ta das de su bir, co mo o Sam paio Cor rêa,
vão lu tar ape nas pa ra fi car  en tre as dez me lho res da
com pe ti ção.

Ho je, o Tri co lor ma ra nhen se ocu pa a 12ª po si ção,
com 47 pon tos, mas po de ser ul tra pas sa do pe lo Cru zei- 
ro, que tam bém tem 47 e en fren ta rá o Náu ti co, ho je, em
Re ci fe. A Pon te Pre ta (46) jo ga em ca sa, ama nhã, com o
Co ri ti ba. Es tas du as par ti das fo ram an te ci pa das pe la
CBF, pois quais quer re sul ta dos não al te ra rão su bi da ou
que da das equi pes. En quan to is so, do min go, o Ope rá- 
rio-PR (45) re ce be rá o CRB.  O ti me ala go a no ne ces si ta
ven cer pa ra man ter o so nho de su bir pa ra a Sé rie A.

Na par te de bai xo da ta be la, a bri ga ain da  é dos que
ten tam a to do cus to fu gir do re bai xa men to. Du as equi- 
pes já não têm mais chan ces ma te má ti cas de per ma ne- 
cer na se gun da di vi são: Bra sil de Pe lo tas-RS e Con fi an- 
ça, de Ara ca ju-SE. Ou tros três clu bes vi vem o dra ma
de  ten tar es ca par da de go la. A der ro ta pa ra o CRB, na se- 
gun da-fei ra, com pli cou a vi da do Vi tó ria-BA que tem
ape nas 40 pon tos, um a me nos que o Lon dri na, ho je
ocu pan do a 17ª co lo ca ção e que fa rá o úl ti mo jo go em
ca sa con tra o Vas co da Ga ma.

Uma ou tra equi pe que es tá à bei ra do re bai xa men to é
o Clu be do Re mo-PA.  Com 42 pon tos, o Leão Azul pa ra- 
en se pre ci sa der ro tar o Con fi an ça, em Be lém, e fi car tor- 
cen do pa ra que o Lon dri na não der ro te o Vas co, o mes- 
mo ocor ren do com o Vi tó ria di an te do Vi la No va-GO, em
Sal va dor.

Na noi te da úl ti ma se gun da-fei ra, o Goiás der ro tou
o  Gua ra ni (2 a 0) em ple no Es tá dio Brin co de Ou ro, em
Cam pi nas-SP  e con quis tou a ter cei ra va ga. As du as pri- 
mei ras fi ca ram com Bo ta fo go-RJ (cam peão) e o Co ri ti- 
ba. O ti me goi a no che gou aos 64 pon tos. As chan ces do
Gua ra ni ain da exis tem, mas são re mo tas. A equi pe cam- 
pi nei ra vai de pen der de uma com bi na ção de re sul ta dos.

Na ro da da fi nal, qua tro equi pes vão bri gar por uma
va ga. O Avaí (61 pon tos); CRB 60; CSA 59; e Gua ra ni 59.
Pa ra o ti me ca ta ri nen se bas ta rá uma vi tó ria so bre o
Sam paio Cor rêa pa ra con quis tar o aces so. Os ou tros três
con cor ren tes, além de fi ca rem tor cen do pe lo ti me do
Ma ra nhão, são obri ga dos a ven cer seus jo gos pa ra pos- 
si vel men te atin gir o ob je ti vo.

São Luís, quarta-feira, 24 de novembro de 2021
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O EP Peso da Ilha traz canções inéditas e novas versões de hits com a marcante voz de
Núbia. Cantora participa da 15ª Edição do Festival Se Rasgum (Pará)

MÚ SI CA É AR MA

PRO GRA MA ÇÃO:

DIA 24.11 – Quar ta-Fei ra, Es ca da ria do
Giz

19h15 LON GA-ME TRA GEM:

20h45 VI DE O CLI PES:

DIA 25.11 – Quar ta-Fei ra, Es ca da ria do
Giz

19h00 LON GA-ME TRA GEM:

DIA 26.11 – Quar ta-Fei ra, Es ca da ria do
Giz

18h30 – CUR TA-ME TRA GEM:

19h15 LON GA-ME TRA GEM:

20h45 – VI DE O CLI PES:

04min44/2020 -Li vre

DESTAQUE NO MARANHÃO

Núbia lança seu primeiro
álbum de reggae

Uma das gran des re ve la ções do
reg gae ma ra nhen se da úl ti ma dé ca da,
a can to ra e com po si to ra Nú bia lan çou
o pri mei ro EP de sua car rei ra no úl ti- 
mo dia 20 de no vem bro, Dia da Cons- 
ci ên cia Ne gra. Com seis anos de tra je- 
tó ria nos pal cos e mú si cas de pro tes to
bem to ca das nas rá di os ma ra nhen ses,
o lan ça men to do pri mei ro ál bum de
Nú bia é um mar co im por tan te pa ra a
ar tis ta, que ga nha ca da vez mais es pa- 
ço Bra sil afo ra.

Os mo ti vos de ce le bra ção se es ten- 
dem – Nú bia re pre sen ta o Ma ra nhão 
em pro gra ma de men to ria na 15ª Edi- 
ção do Se Ras gum, mai or fes ti val de
mú si ca in de pen den te da Amazô nia
Le gal e, pe la ter cei ra vez, can ta rá no
pal co do Fes ti val BR 135, mai or even- 
to de mú si ca do Ma ra nhão, re a li za do
em São Luís nes te sá ba do (27).

Nes te pri mei ro ál bum, Nú bia apos- 
tou em tra zer a or ga ni ci da de do pal co
pa ra o es tú dio dan do mai or ên fa se

aos ins tru men tos e in cluin do ele men- 
tos de so pro e per cus são.  Os lan ça- 
men tos fi cam por con ta das mú si cas
Un de fi ned Lo ve e  Pe so da Ilha, sin gle
que dá no me ao pro je to. Os hits Voo
de Re nún cia, O Mi to e Bom ber Man,
lan ça dos em ver são ele trô ni ca an te ri- 
or men te, são apre sen ta dos nes te EP
com no va rou pa gem, re fle tin do os
gro o ves do pal co.

Sus ten tan do um es ti lo úni co e sa- 
gran do sua as si na tu ra nas in ter pre ta- 
ções, a com po si to ra trou xe pa ra o ál- 
bum uma mis tu ra ri ca de es ti los da
mú si ca ja mai ca na, rit mos ur ba nos e
ele men tos re gi o nais.  O sa bor do reg- 
gae ro ots, tão mar can te na cul tu ra
ma ra nhen se, não po de ria dei xar de
es tar pre sen te. A so no ri da de de  Pe so
da Ilha se tor nou ain da mais com ple ta
com a par ti ci pa ção de ins tru men tis- 
tas con vi da dos na gra va ção, são eles:
Bi gor na (trom pe te), Sa rah Byanchi
(sa xo fo ne), Mar cos Cha gas (trom bo- 
ne) e Ka du Gal vão (per cus são).

A ban da que faz a ma gia do reg gae
acon te cer jun to à Nú bia é for ma da
pe los mú si cos Fi li pe Lis boa (gui tar ra),
Ro dri go Nas ci men to (con tra bai xo),

Cahhi Sil va (ba te ria), Igor Ru an (te cla- 
dos). A pro du ção mu si cal é as si na da
por San do val Fi lho, do Blac kro om
Stu dio.

O pú bli co de São Luís vai po der
des fru tar des te pri mei ro EP pre sen ci- 
al men te nes te sá ba do (27), a par tir
das 18h, no Con ven to das Mer cês. A
ener gia de Nú bia e sua ban da vão es-
tar nes ta edi ção do Fes ti val BR 135,
mai or even to de mú si ca do Ma ra- 
nhão, que acon te ce em ver são re du zi- 
da em 2021.

As mú si cas de Nú bia têm um for te
en fo que so ci al e po dem ser en ten di- 
das co mo mú si cas de pro tes to, ex pli- 
ca a can to ra.  A es co lha é cons ci en te.
“Me re co nhe ço co mo mu lher pre ta
LGBTQIA+  de São Luís do Ma ra nhão,
nor des ti na, que can ta e com põe. Des- 
de o iní cio, ti ve o in tui to de dar voz às
mi nhas ques tões e àque las que acre-
di to. Por meio das mú si cas, elas po- 
dem ser po ten ci a li za das. Eu con si go
me co mu ni car me lhor des ta for ma e a
uti li zo co mo ar ma, nes te sen ti do. Mas
não li mi to mi nha par ti ci pa ção em ou- 
tras áre as”, diz a ar tis ta.

A pas sos lar gos, a po tên cia de Nú- 
bia vem con quis tan do ter ri tó ri os fo ra
do Ma ra nhão. Em 2021, a can to ra re-
pre sen tou o Ma ra nhão na 5ª edi ção
da WME Con fe ren ce, pla ta for ma de- 
di ca da in tei ra men te às mu lhe res da
in dús tria da mú si ca. A can to ra já can- 
tou ao la do de Ze ca Ba lei ro e Car li- 
nhos Brown (cam pa nha Es pe ci a lis tas
de Ve rão, da Ha vai a nas). A ar tis ta tam-
bém mar ca pre sen ça na pla ta for ma
de mú si ca in de pen den te glo bal Du-
blab, cu ja ver são bra si lei ra tem so- 
men te 2 anos. E a voz de Nú bia já ga- 
nhou seu es pa ço ne la.

AUDIOVISUAL

Mostra Maranhão de Cinema começa hoje
A Mos tra Ma ra nhão de Ci ne ma foi

cri a da em 2015 co mo for ma de es ti- 
mu lar a cri a ção e pro du ção au di o vi- 
su al ma ra nhen se, além de ser vir co- 
mo vi tri ne e ve tor de po ten ci a li za ção
de cur tas e lon gas-me tra gens lo cais.

Em cin co edi ções, a Mos tra al can- 
çou a ex pres si va mar ca de 145 pro fis- 
si o nais pre mi a dos em di ver sas ca te- 
go ri as, nu ma ação iné di ta e úni ca de
re co nhe ci men to e va lo ri za ção da ca- 
deia pro du ti va do au di o vi su al lo cal.

Nes sa edi ção es pe ci al, pa ra o cum- 
pri men to dos pra zos de exe cu ção de
pro je tos por meio da Lei Al dir Blanc, a
Mos tra acon te ce rá sem ca rá ter com- 
pe ti ti vo, po rém com uma pro gra ma- 
ção cui da do sa men te se le ci o na da
atra vés da cu ra do ria de Lu cas Sá,
Mar la Sil vei ra e Ma vi Si mão.

Se rão exi bi dos, pre sen ci al men te e
ao ar li vre, 03 lon gas-me tra gens, 05
cur tas me tra gens e 12 vi de o cli pes, or- 
ga ni za dos con for me a pro gra ma ção
abai xo:

18h30 – CUR TAS-ME TRA GENS:
RAS GA MOR TA LHA
DI RE ÇÃO: Thi a go Mar tins de Me lo
14min / 2019 – 16 Anos
MUN DI NHO
DI RE ÇÃO: Jho na tan Sil va
18min / 2021-Li vre

CU RU PI RA – O Demô nio da Flo- 
res ta

DI RE ÇÃO: Er la nes Du ar te
81min /2021 – Li vre

SI NAL FE CHA DO – GE TÚ LIO ABE- 
LHA

Di re ção: Lu cas Sá
06 min / 2020 – Li vre
PRE VE JO – CATHA RI NA BRA VIN
Di re ção: Sunday Ja mes
03min06 / 2020 – Li vre
KUMBAYA – BA RÉ DE CAS CO
Di re ção: Da ni Lo pes
06min13 / 2021 -16 Anos
TI REM AS CER CAS – RE GI A NE

ARAÚ JO PART. NÚ BIA E DÉ BO RA
ME LO

Di re ção: Thais Li ma
07min 48 /2020 -Li vre

18h30 – CUR TA-ME TRA GEM:
AFRES CO DE OU TO NO
DI RE ÇÃO: Áu rea Ma ra nhão
25min / 2021-Li vre

VEN TOS QUE SO PRAM MA RA- 
NHÃO

DI RE ÇÃO E RO TEI RO:  Ne to Bor ges
77 min / 2021 – Li vre
20h30 – VI DE O CLI PES:
DIS-RIT MIA – CRI O LI NA, ES TRE- 

LA LE MINS KI E TÉO RUIZ
Di re ção:  Thais Li ma
05min02 /2021 -Li vre
AUÊ – PA O LO RAVLEY
Di re ção: Pa o lo Ravley

02min43 / 2021 – Li vre
LÁ VEM CHE GAN DO – CRI O LA

BE AT FE AT. MAR CE LO OLI VEI RA
Di re ção:  Tás sia Dur
05min/2020 -Li vre
O BE CO – GUGS
Di re ção: Xi la Rewind
04min24 / 2021 – Li vre

QUAN TO PE SA
DI RE ÇÃO: Bre no Ni na
23min / 2020 – 14 anos
DE SE JO
DI RE ÇÃO: Tás sia Dhur
11min / 2021 – 16 anos

TER MI NAL PRAIA GRAN DE
DI RE ÇÃO:  Ma vi Si mão
74min / 2019 / 16 Anos

É SÓ ME CHA MAR – PA O LO
RAVLEY

Di re ção: Lu cas Sá
04min24 / 2021 – 14 Anos
KO LAP SO – MONKEY JHAYAM,

EN ME, TER RA TRE ME
Di re ção: Jes si ca Lau a ne e La za ro
04min28/2020 -Li vre
CHA TO – MAR CO GA BRI EL
Di re ção: Jes si ca Lau a ne

AVÔHAI – PU TA BEND
Di re ção:  Sunday Ja mes
06min28/2020 – Li vre

64ª EDIÇÃO

Confira os principais
indicados ao Grammy

VENCEDOR DO OSCAR, JON BATISTE LIDERA AS INDICAÇÕES AO GRAMMY COM 11 

A Aca de mia de Gra va ção anun ci ou, nes ta ter ça-fei ra
(23/11), os in di ca dos à 64ª edi ção do Grammy Awards,
mai or pre mi a ção mu si cal do mun do. Re che a da de gran- 
des no mes do mun do da mú si ca . A ce rimô nia de en tre- 
ga se rá re a li za da em 31 de ja nei ro de 2022. Ain da não há
o anún cio de quem vai apre sen tar o prê mio.

O even to des te ano es tá cheio de es tre las en tre os in- 
di ca dos. No mes co mo Jus tin Bi e ber, Taylor Swift, Bil lie
Ei lish, BTS, Lady Ga ga e Lil Nas X fi gu ram en tre os con- 
cor ren tes nas ca te go ri as prin ci pais. Po rém a gran de sur- 
pre sa fi cou no ar tis ta mais in di ca do, Jon Ba tis te. O ven- 
ce dor do Os car, pe la tri lha so no ra de Soul, con cor re 11
Grammys e li de ra a lis ta, a fren te de to dos os pe sa dos
no mes da in dús tria fo no grá fi ca.

Ou tra ca te go ria que sur pre en deu, co mo de cos tu me,
foi Ar tis ta re ve la ção. No mes há mui tos anos no mer ca do
co mo as ban das Glass Ani mals e Ja pa ne se Bre ak fast
con cor rem ao prê mio ao la do de fi gu ras me nos ba da la- 
das co mo Aro oj Af tab e Ar lo Parks. A lis ta é en ca be ça da
por Fin ne as, pro du tor e ir mão da Bil lie Ei lish, Baby Ke- 
em, rap per pri mo de Ken drick La mar, e o fê no me no
mu si cal Oli via Ro dri go.

A pró pria Oli via Ro dri go, in clu si ve, fez his tó ria an tes
mes mo da pre mi a ção. Com se te in di ca ções, a can to ra e
atriz da Disney+ se tor nou a es tre an te mais in di ca da da
his tó ria do Grammy. Ela tam bém é a úni ca ar tis ta com
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noi te: Gra va ção do ano, Ál bum do ano, Can ção do ano e
Ar tis ta re ve la ção.

Ain da nos ar tis tas que fi ze ram his tó ria, Jay-Z se jun- 
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TRAGÉDIA

Netflix anuncia série sobre
incêndio na boate Kiss

AS GRAVAÇÕES DA MINISSERIE SERÃO INICIADAS EM 2022
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ção de uma mi nis sé rie so bre o in cên dio na bo a te Kiss.

A tra gé dia, ocor ri da em uma ba la da
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Gran de do Sul, dei xou 242 mor tos e

mais de 600 fe ri dos em 2013.

O anún cio foi fei to no even to do stre a ming Mais Bra- 
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Mo re na Fil mes, te rá co mo di re tor Gus ta vo Lipsz tein e
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Cirurgias Oftalmológicas

Co me ça nes ta quar ta-fei ra (24) e se gue
até sá ba do (27), o Mu ti rão de Ci rur gi as Of- 
tal mo ló gi cas no Hos pi tal Re gi o nal de Ita pe- 
cu ru-Mi rim. A ação tem o apoio do de pu ta-
do es ta du al Wen dell La ges (PMN), que des ti- 
nou emen da par la men tar no va lor de 400
mil re ais. Du ran te seu man da to, Wen dell La- 
ges sem pre abra çou a cau sa da saú de, tan to
por meio de pro je tos de leis, quan to por
meio de emen das par la men ta res.

Intenção de compras

Nes te fim de ano, o ce ná rio pa ra o co mér-
cio de São Luís de ve ser de boa re cu pe ra ção.
É o que apon ta a Pes qui sa de In ten ção de
Com pras pa ra o Na tal 2021, re a li za da pe la
Fe de ra ção do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e
Tu ris mo do Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA). O
le van ta men to mos trou pers pec ti va de al ta
no vo lu me de ven das, apre sen ta da por
57,1% dos en tre vis ta dos que in di ca ram que
irão pre sen te ar no dia de Na tal. 

Os es tu dan tes que re a li za ram a
pri mei ra eta pa do ENEM 2021 no do -
min go (21), con ta ram com a de di ca -
ção da Equa to ri al Ma ra nhão du ran te
to do o ho rá rio de pro vas. Ma nu ten -
ções pre ven ti vas na se ma na que an -
te ce deu a pro va e equi pes de plan tão
du ran te to do o dia ga ran ti ram o for -
ne ci men to da ener gia elé tri ca em to -
do o es ta do. As ações  con ti nu am e
no va men te a em pre sa te rá uma ba se
ins ta la da no Co man do Ge ral pa ra
que pos sam aten der as pos sí veis de -
man das com agi li da de. No re gis tro:
Jo nanthan de Sou sa, Ol ga Ro dri -
gues, Hyvanna Ga lu cio, Fran ci la So -
a res da Equa to ri al MA com Cel. Mar -
kus,Cel Al fre do e Ten.Cel.Ro ner que
es ta rão com su as equi pes a pos tos
pa ra ga ran tir se gu ran ça e ener gia to -
tal no Enem 2021.

Se gun do o de pu ta do
es ta du al Wen dell La -
ges (PMN), o Mu ti rão
de Ci rur gi as Of tal mo -
ló gi cas no Hos pi tal Re -
gi o nal de Ita pe cu ru-
Mi rim, vai ofe re cer a
opor tu ni da de de re a li -
zar 500 pro ce di men tos
pa ra ca ta ra ta e pte rí -
gio (car ne cres ci da nos
olhos) du ran te to da a
ação que be ne fi ci a rá o
mu ni cí pio e tam bém
to da re gião. A ação co -
me ça ho je e se gue até
es te sá ba do, 27.

Li dia Pflu e ger (na fo to
com Fe li pe Mus sa lém),
vai dar a pa les tra “A
re le vân cia das Agên ci -
as Ma rí ti mas no Co -
mér cio Ex te ri or”, dia
26, co mo par te da IV
Edi ção do Sim pó sio de
Di rei to Ma rí ti mo e Por -
tuá rio da Sec ci o nal
Ma ra nhen se. O even to
acon te ce rá nos di as 25
e 26 des te mês, de for -
ma hí bri da (pre sen ci al
e on-li ne) no au di tó rio
da OAB e com trans -
mis são pe la pla ta for -
ma Zo om. 

Lançamento

Em alu são aos 50 anos da As so ci a ção do Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão (AM PEM), ce le- 
bra dos em ja nei ro, foi lan ça da na úl ti ma sex ta-
fei ra (19) a ver são im pres sa do li vro “Pas sa do,
Pre sen te e Fu tu ro do Mi nis té rio Pú bli co Bra si- 
lei ro”. A pu bli ca ção é edi ta da em par ce ria com a
UF MA e traz ar ti gos iné di tos de au to res de to do
o Bra sil. O even to con tou, ain da, com a re a li za- 
ção de três pai néis que ti ve ram co mo con vi da- 
dos os pro mo to res de jus ti ça Fer nan da Bal bi not
(GO), San dro Car va lho Lo ba to de Car va lho (MA)
e Pe dro Ivo de Sou sa (ES).

Capacidade de Gestão

No vem bro mo vi men ta do na Fa cul da de de
Ne gó ci os Fa e ne. Des ta quar ta-fei ra até sá ba do,
por exem plo, os alu nos da pós-gra du a ção em
En ge nha ria de Ma nu ten ção e Ges tão da Ino va- 
ção as sis tem às au las de pla ne ja men to da Ca pa- 
ci da de de Ges tão, mi nis tra das pe lo pro fes sor Ri- 
car do An dré Car rei ra. Além dis so, os alu nos do
MBA em Tec no lo gia e Pro je tos In te gra dos re ce-
be rão o pro fes sor De o cle ci a no da Ho ra. A ins ti- 
tui ção tam bém pro gra ma so le ni da de de co la- 
ção de grau das tur mas de ba cha réis em Ad mi- 
nis tra ção e de tec nó lo gos em Lo gís ti ca. 

Festival Harmoniza

Em co me mo ra ção ao seu ani ver sá rio de 22
anos, o São Luís Shop ping re a li za, até o dia 28
des te mês, o Fes ti val Ha mo ni za, re che a do de
pra tos gour met sa bo ro sos cri a dos por chefs re- 
no ma dos da ci da de, mú si ca boa e Stel la Ar to sis.
Na com pra de um pra to de R$ 29,90 ide a li za do
pa ra o even to, é ofe re ci do uma Stel la de gra ça. E
mais: o shop ping pros se gue com a cam pa nha ”
É mais Na tal do que nun ca no São Luís Shop- 
ping, que ofe re ce nes te mês cu pom do bra do – a
ca da R$ 300,00 de com pra – pa ra con cor rer ao
sor teio de um car ro No vo Cre ta 0 Km.

Pra curtir

A jo vem na da do ra
So fia Du ai li be, de
ape nas 11 anos, te ve
um de sem pe nho es -
pe ta cu lar no Cam pe -
o na to Ce a ren se Mi -
rim/Pe tiz de Na ta ção
e no Cam pe o na to Ce -
a ren se de Ma ra to nas
Aquá ti cas – V Fes ti val
de Águas Aber tas.

O even to acon te ceu
nos di as 20 e 21 de
no vem bro, em For ta -
le za (CE), quan do a
atle ta da Ap cef mos -
trou o seu al to ní vel
de com pe ti ção, gra -
ças aos pa tro cí ni os
do go ver no do Es ta do
e do Cen tro Elé tri co.

A TIM es tá pron ta pa -
ra uma das da tas
mais im por tan tes do
co mér cio bra si lei ro e
en tre ga, des de já,
van ta gens ex clu si vas
pa ra os con su mi do -
res na Black Friday
2021.

A mai or par te das
ofer tas são vá li das
até 30 de no vem bro e
in clu em des de pre ços
es pe ci ais nos me lho -
res smartpho nes do
mer ca do até sor tei os
no TIM + Van ta gens e
des con to pa ra cur sar
uma gra du a ção on li -
ne, por meio da par -
ce ria com a Am pli.

Pa ra aju dar a de mo -
cra ti zar o aces so à in -
ter net de qua li da de, a
ope ra do ra TVN lan -
çou uma pro mo ção
vá li da pa ra es se mês
de no vem bro.

É a “Black No vem bro
In vo ca da” que ofe re ce
o pa co te de in ter net
fi bra de 250 Me ga pe -
lo pre ço pro mo ci o nal
de R$ 99,00 ao mês. 
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vai dar a pa les tra “A
re le vân cia das Agên ci -
as Ma rí ti mas no Co -
mér cio Ex te ri or”, dia
26, co mo par te da IV
Edi ção do Sim pó sio de
Di rei to Ma rí ti mo e Por -
tuá rio da Sec ci o nal
Ma ra nhen se. O even to
acon te ce rá nos di as 25
e 26 des te mês, de for -
ma hí bri da (pre sen ci al
e on-li ne) no au di tó rio
da OAB e com trans -
mis são pe la pla ta for -
ma Zo om. 

Lançamento

Em alu são aos 50 anos da As so ci a ção do Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão (AM PEM), ce le- 
bra dos em ja nei ro, foi lan ça da na úl ti ma sex ta-
fei ra (19) a ver são im pres sa do li vro “Pas sa do,
Pre sen te e Fu tu ro do Mi nis té rio Pú bli co Bra si- 
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ção de três pai néis que ti ve ram co mo con vi da- 
dos os pro mo to res de jus ti ça Fer nan da Bal bi not
(GO), San dro Car va lho Lo ba to de Car va lho (MA)
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ca da R$ 300,00 de com pra – pa ra con cor rer ao
sor teio de um car ro No vo Cre ta 0 Km.

Pra curtir

A jo vem na da do ra
So fia Du ai li be, de
ape nas 11 anos, te ve
um de sem pe nho es -
pe ta cu lar no Cam pe -
o na to Ce a ren se Mi -
rim/Pe tiz de Na ta ção
e no Cam pe o na to Ce -
a ren se de Ma ra to nas
Aquá ti cas – V Fes ti val
de Águas Aber tas.

O even to acon te ceu
nos di as 20 e 21 de
no vem bro, em For ta -
le za (CE), quan do a
atle ta da Ap cef mos -
trou o seu al to ní vel
de com pe ti ção, gra -
ças aos pa tro cí ni os
do go ver no do Es ta do
e do Cen tro Elé tri co.

A TIM es tá pron ta pa -
ra uma das da tas
mais im por tan tes do
co mér cio bra si lei ro e
en tre ga, des de já,
van ta gens ex clu si vas
pa ra os con su mi do -
res na Black Friday
2021.

A mai or par te das
ofer tas são vá li das
até 30 de no vem bro e
in clu em des de pre ços
es pe ci ais nos me lho -
res smartpho nes do
mer ca do até sor tei os
no TIM + Van ta gens e
des con to pa ra cur sar
uma gra du a ção on li -
ne, por meio da par -
ce ria com a Am pli.

Pa ra aju dar a de mo -
cra ti zar o aces so à in -
ter net de qua li da de, a
ope ra do ra TVN lan -
çou uma pro mo ção
vá li da pa ra es se mês
de no vem bro.

É a “Black No vem bro
In vo ca da” que ofe re ce
o pa co te de in ter net
fi bra de 250 Me ga pe -
lo pre ço pro mo ci o nal
de R$ 99,00 ao mês. 

São Luís, quarta-feira, 24 de novembro de 2021

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Cirurgias Oftalmológicas

Co me ça nes ta quar ta-fei ra (24) e se gue
até sá ba do (27), o Mu ti rão de Ci rur gi as Of- 
tal mo ló gi cas no Hos pi tal Re gi o nal de Ita pe- 
cu ru-Mi rim. A ação tem o apoio do de pu ta-
do es ta du al Wen dell La ges (PMN), que des ti- 
nou emen da par la men tar no va lor de 400
mil re ais. Du ran te seu man da to, Wen dell La- 
ges sem pre abra çou a cau sa da saú de, tan to
por meio de pro je tos de leis, quan to por
meio de emen das par la men ta res.

Intenção de compras

Nes te fim de ano, o ce ná rio pa ra o co mér-
cio de São Luís de ve ser de boa re cu pe ra ção.
É o que apon ta a Pes qui sa de In ten ção de
Com pras pa ra o Na tal 2021, re a li za da pe la
Fe de ra ção do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e
Tu ris mo do Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA). O
le van ta men to mos trou pers pec ti va de al ta
no vo lu me de ven das, apre sen ta da por
57,1% dos en tre vis ta dos que in di ca ram que
irão pre sen te ar no dia de Na tal. 

Os es tu dan tes que re a li za ram a
pri mei ra eta pa do ENEM 2021 no do -
min go (21), con ta ram com a de di ca -
ção da Equa to ri al Ma ra nhão du ran te
to do o ho rá rio de pro vas. Ma nu ten -
ções pre ven ti vas na se ma na que an -
te ce deu a pro va e equi pes de plan tão
du ran te to do o dia ga ran ti ram o for -
ne ci men to da ener gia elé tri ca em to -
do o es ta do. As ações  con ti nu am e
no va men te a em pre sa te rá uma ba se
ins ta la da no Co man do Ge ral pa ra
que pos sam aten der as pos sí veis de -
man das com agi li da de. No re gis tro:
Jo nanthan de Sou sa, Ol ga Ro dri -
gues, Hyvanna Ga lu cio, Fran ci la So -
a res da Equa to ri al MA com Cel. Mar -
kus,Cel Al fre do e Ten.Cel.Ro ner que
es ta rão com su as equi pes a pos tos
pa ra ga ran tir se gu ran ça e ener gia to -
tal no Enem 2021.

Se gun do o de pu ta do
es ta du al Wen dell La -
ges (PMN), o Mu ti rão
de Ci rur gi as Of tal mo -
ló gi cas no Hos pi tal Re -
gi o nal de Ita pe cu ru-
Mi rim, vai ofe re cer a
opor tu ni da de de re a li -
zar 500 pro ce di men tos
pa ra ca ta ra ta e pte rí -
gio (car ne cres ci da nos
olhos) du ran te to da a
ação que be ne fi ci a rá o
mu ni cí pio e tam bém
to da re gião. A ação co -
me ça ho je e se gue até
es te sá ba do, 27.

Li dia Pflu e ger (na fo to
com Fe li pe Mus sa lém),
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Cirurgias Oftalmológicas

Co me ça nes ta quar ta-fei ra (24) e se gue
até sá ba do (27), o Mu ti rão de Ci rur gi as Of- 
tal mo ló gi cas no Hos pi tal Re gi o nal de Ita pe- 
cu ru-Mi rim. A ação tem o apoio do de pu ta-
do es ta du al Wen dell La ges (PMN), que des ti- 
nou emen da par la men tar no va lor de 400
mil re ais. Du ran te seu man da to, Wen dell La- 
ges sem pre abra çou a cau sa da saú de, tan to
por meio de pro je tos de leis, quan to por
meio de emen das par la men ta res.

Intenção de compras

Nes te fim de ano, o ce ná rio pa ra o co mér-
cio de São Luís de ve ser de boa re cu pe ra ção.
É o que apon ta a Pes qui sa de In ten ção de
Com pras pa ra o Na tal 2021, re a li za da pe la
Fe de ra ção do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e
Tu ris mo do Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA). O
le van ta men to mos trou pers pec ti va de al ta
no vo lu me de ven das, apre sen ta da por
57,1% dos en tre vis ta dos que in di ca ram que
irão pre sen te ar no dia de Na tal. 

Os es tu dan tes que re a li za ram a
pri mei ra eta pa do ENEM 2021 no do -
min go (21), con ta ram com a de di ca -
ção da Equa to ri al Ma ra nhão du ran te
to do o ho rá rio de pro vas. Ma nu ten -
ções pre ven ti vas na se ma na que an -
te ce deu a pro va e equi pes de plan tão
du ran te to do o dia ga ran ti ram o for -
ne ci men to da ener gia elé tri ca em to -
do o es ta do. As ações  con ti nu am e
no va men te a em pre sa te rá uma ba se
ins ta la da no Co man do Ge ral pa ra
que pos sam aten der as pos sí veis de -
man das com agi li da de. No re gis tro:
Jo nanthan de Sou sa, Ol ga Ro dri -
gues, Hyvanna Ga lu cio, Fran ci la So -
a res da Equa to ri al MA com Cel. Mar -
kus,Cel Al fre do e Ten.Cel.Ro ner que
es ta rão com su as equi pes a pos tos
pa ra ga ran tir se gu ran ça e ener gia to -
tal no Enem 2021.

Se gun do o de pu ta do
es ta du al Wen dell La -
ges (PMN), o Mu ti rão
de Ci rur gi as Of tal mo -
ló gi cas no Hos pi tal Re -
gi o nal de Ita pe cu ru-
Mi rim, vai ofe re cer a
opor tu ni da de de re a li -
zar 500 pro ce di men tos
pa ra ca ta ra ta e pte rí -
gio (car ne cres ci da nos
olhos) du ran te to da a
ação que be ne fi ci a rá o
mu ni cí pio e tam bém
to da re gião. A ação co -
me ça ho je e se gue até
es te sá ba do, 27.

Li dia Pflu e ger (na fo to
com Fe li pe Mus sa lém),
vai dar a pa les tra “A
re le vân cia das Agên ci -
as Ma rí ti mas no Co -
mér cio Ex te ri or”, dia
26, co mo par te da IV
Edi ção do Sim pó sio de
Di rei to Ma rí ti mo e Por -
tuá rio da Sec ci o nal
Ma ra nhen se. O even to
acon te ce rá nos di as 25
e 26 des te mês, de for -
ma hí bri da (pre sen ci al
e on-li ne) no au di tó rio
da OAB e com trans -
mis são pe la pla ta for -
ma Zo om. 

Lançamento

Em alu são aos 50 anos da As so ci a ção do Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão (AM PEM), ce le- 
bra dos em ja nei ro, foi lan ça da na úl ti ma sex ta-
fei ra (19) a ver são im pres sa do li vro “Pas sa do,
Pre sen te e Fu tu ro do Mi nis té rio Pú bli co Bra si- 
lei ro”. A pu bli ca ção é edi ta da em par ce ria com a
UF MA e traz ar ti gos iné di tos de au to res de to do
o Bra sil. O even to con tou, ain da, com a re a li za- 
ção de três pai néis que ti ve ram co mo con vi da- 
dos os pro mo to res de jus ti ça Fer nan da Bal bi not
(GO), San dro Car va lho Lo ba to de Car va lho (MA)
e Pe dro Ivo de Sou sa (ES).

Capacidade de Gestão

No vem bro mo vi men ta do na Fa cul da de de
Ne gó ci os Fa e ne. Des ta quar ta-fei ra até sá ba do,
por exem plo, os alu nos da pós-gra du a ção em
En ge nha ria de Ma nu ten ção e Ges tão da Ino va- 
ção as sis tem às au las de pla ne ja men to da Ca pa- 
ci da de de Ges tão, mi nis tra das pe lo pro fes sor Ri- 
car do An dré Car rei ra. Além dis so, os alu nos do
MBA em Tec no lo gia e Pro je tos In te gra dos re ce-
be rão o pro fes sor De o cle ci a no da Ho ra. A ins ti- 
tui ção tam bém pro gra ma so le ni da de de co la- 
ção de grau das tur mas de ba cha réis em Ad mi- 
nis tra ção e de tec nó lo gos em Lo gís ti ca. 

Festival Harmoniza

Em co me mo ra ção ao seu ani ver sá rio de 22
anos, o São Luís Shop ping re a li za, até o dia 28
des te mês, o Fes ti val Ha mo ni za, re che a do de
pra tos gour met sa bo ro sos cri a dos por chefs re- 
no ma dos da ci da de, mú si ca boa e Stel la Ar to sis.
Na com pra de um pra to de R$ 29,90 ide a li za do
pa ra o even to, é ofe re ci do uma Stel la de gra ça. E
mais: o shop ping pros se gue com a cam pa nha ”
É mais Na tal do que nun ca no São Luís Shop- 
ping, que ofe re ce nes te mês cu pom do bra do – a
ca da R$ 300,00 de com pra – pa ra con cor rer ao
sor teio de um car ro No vo Cre ta 0 Km.

Pra curtir

A jo vem na da do ra
So fia Du ai li be, de
ape nas 11 anos, te ve
um de sem pe nho es -
pe ta cu lar no Cam pe -
o na to Ce a ren se Mi -
rim/Pe tiz de Na ta ção
e no Cam pe o na to Ce -
a ren se de Ma ra to nas
Aquá ti cas – V Fes ti val
de Águas Aber tas.

O even to acon te ceu
nos di as 20 e 21 de
no vem bro, em For ta -
le za (CE), quan do a
atle ta da Ap cef mos -
trou o seu al to ní vel
de com pe ti ção, gra -
ças aos pa tro cí ni os
do go ver no do Es ta do
e do Cen tro Elé tri co.

A TIM es tá pron ta pa -
ra uma das da tas
mais im por tan tes do
co mér cio bra si lei ro e
en tre ga, des de já,
van ta gens ex clu si vas
pa ra os con su mi do -
res na Black Friday
2021.

A mai or par te das
ofer tas são vá li das
até 30 de no vem bro e
in clu em des de pre ços
es pe ci ais nos me lho -
res smartpho nes do
mer ca do até sor tei os
no TIM + Van ta gens e
des con to pa ra cur sar
uma gra du a ção on li -
ne, por meio da par -
ce ria com a Am pli.

Pa ra aju dar a de mo -
cra ti zar o aces so à in -
ter net de qua li da de, a
ope ra do ra TVN lan -
çou uma pro mo ção
vá li da pa ra es se mês
de no vem bro.

É a “Black No vem bro
In vo ca da” que ofe re ce
o pa co te de in ter net
fi bra de 250 Me ga pe -
lo pre ço pro mo ci o nal
de R$ 99,00 ao mês. 

São Luís, quarta-feira, 24 de novembro de 2021


